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BAB V 

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

 

V.1  Pengantar 

Bercerita mengenai dana Desa tidak luput menjadi perhatian akhir-akhir ini 

dikarenakan program pada masa pemerintahan sekarang khususnya desa sangat 

diperhatikan. Karena memiliki perlakukan khusus dengan adanya pengucuran 

dana dari pemerintah pusat yang tidak sedikit maka banyak desa di Indonesia  

terlalu dibuai sehingga semena-mena dalam pengelolaannya. Banyak desa di 

Indonesia yang terciduk tertangkap tangan dalam pengelolaan dana Desa yang 

banyak diselewengkan diantaranyaa korupsi besar-besaran oleh pemerintah desa. 

Sehingga dikhawatirkan berdampak kepada citra pemerintah desa lain di berbagai 

penjuru di Indonesia dengan kekhawatiran dalam pengelolaan dana Desa. 

Kekhawatiran dalam pengelolaan dana Desa menuntut pemerintah desa dalam 

menunujukan sisi akuntabilitas  pengelolaan dana Desa. 

Mengenai sisi akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari 

tahapan atau proses dimana dalam mengelola dana Desa itu sendiri. Pengelolaan 

dana desa yang sensitif  memicu peran pemerintah desa dalam memberikan 

pertanggungjawaban penuh dalam mengelola dana Desa tersebut. Oleh karena itu 

yang ingin dibahas dalam bab ini adalah sisi akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

Desa khususnya di Desa Cibadak. Pengelolaan yang melibatkan dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang diberikan. 

Berbicara mengenai dana Desa, dana Desa tidak terlepas dari dua bidang 

yang sangat penting dalam pelaksanaanya yaitu pembangunan dan pemberdayaan. 

Namun yang diangkat dalam penelitian kali ini lebih membahas tentang 

pembangunan dikarenakan ingin mengetahui secara lebih rinci terkait bidang 

pembangunan fisik jalan, kesehatan, dan pendidikan. Dan setelah terjun langsung 

ke lapangan memang adanya problematika pembangunan dalam desa Cibadak itu 

sendiri. Pada pelaksanaanya, seperti pembangunan fisik jalan yang hampir merata 

di setiap kewilayahan atau kedusunan namun belum semua terealisasi, bidang 

kesehatan dan pendidikan yang masih minim untuk pembangunanya dan masih 
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menumpang di bangunan lain. Lalu selain tiga bidang tadi juga, dilihat dari 

partisipasi masyarakatnya juga yang masih tinggi ada pula yang kesadaranya 

sudah berkurang, reward atau penghargaan sebagai motivasi dari pemerintah desa 

untuk kepala wilayah yang memiliki kinerja yang baik tetapi nyatanya sampai saat 

ini tidak ada. Serta dari sisi pertanggungjawaban desa adanya rapat rutinan yang 

diadakan desa serta sosialisasi sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah 

desa untuk masyarakat demi memegang teguh transparansi atau keterbukaan. 

Maka dari itu jika ditinjau dari problematika yang ada di Desa Cibadak dari 

mulai perencanaan awal yaitu dengan adanya musdus atau musyawarah tingkat 

kedusunan sampai ke pertanggungjawaban tadi secara sepintas tidak ada apa-apa. 

Tidak ada apa-apa disini terkait untuk tahapan atau proses pengelolaan dana desa 

sesuai dengan jalur yang semestinya. Namun ternyata ada beberapa hal yang 

menyebabkan perlu adanya penelusuran lebih rinci terkait dana Desa khususnya 

dari sisi realisasi penggunaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa 

khususnya untuk pembangunan fisik jalan, kesehatan, dan pendidikan. 

 

V.2  Akuntabilitas Program : Kiat dalam Terealisasinya Program 

Agar suatu program dapat terlaksana dengan baik maka perlu melewati 

tahapan atau proses agar tercapai seperti sesuai gambar di bawah ini. 

 

 

 

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Desa dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana Desa.Sebagaimana ketentuan Bupati 

Nomor 89 tahun 2016 tentang pedoman prioritas penggunaan dana Desa harus 

berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa       

tanpa membeda-bedakan. 

b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih 

mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 

sebagian besar masyarakat Desa.  

Pertanggungjawaban  Perencanaan  Pelaksanaan  
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c. Kewenangan desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala desa 

d. Partisipatif, dengan mengutaakan prakarsa dan kreatif masyarakat. 

Dari ketentuan tersebut khususnya butir a dan b, sudah sangat jelas 

menyebutkan bahwa penggunaan dana Desa mengutamakan hak dan kepentingan 

warga masyarakat desa, serta pada butir d yang menyebutkan bahwa 

mengutamakan partisipastif dari masyarakat. 

Berbicara mengenai pengelolaan Dana Desa yang tidak terlepas dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini 

mencakup tiga bidang yaitu pembangunan fisik jalan, kesehatan, dan pendidikan. 

Dalam hal perencanaan dimulai dari musyawarah tingkat kedusunan atau musdus 

untuk menentukan program yang akan dijadikan skala prioritas dalam kedusunan 

tersebut untuk sampai tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, terdapat program 

yang terealisasi dan tidak terealisasi namun khususnya pembangunan fisik jalan 

yang belum terealisasi bukan berarti tidak terealisasi namun saja perlu proses 

karena mengutamakan skala prioritas. Dan untuk kesehatan serta pendidikan 

dalam pembangunannya masih minim ditandai dengan masih menumpangnya di 

gedung lain.  

Mengacu kepada penelitian terdahulu, penelitian ini mengambil beberapa 

penelitian sebelumnya untuk referensi dan membandingkan penelitian yang 

dilakukan sekrang dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayah & Wijayanti (2017) dengan judul Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo). Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap perencanaan 

Dana Desa pada pemerintah desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. 

Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah desa belum melaksanakan 

prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan 

informasi maupun data mengenai keuangan desa. Sedangkan disisi 

pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari 

segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, 

minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi admnistrasi 

juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi. 
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Lalu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifiyanto & Kurrohman 

(2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Jember. Hasil penelitian bahwa perencanaan program ADD telah melaksanakan 

konsep pembangunan partisipatif melalui musrenbangdes (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa), pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip 

partisipatif, responsif, dan transparan ditandai dengan pertanggungjawaban fisik 

dan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, Untuk pertanggungjawaban ADD sudah 

cukup baik yakni dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah diatasnya 

dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah 

kabupaten. 

Jika dibandingkan dengan penelitian yang sekarang dengan acuan referensi 

penelitian sebelumnya maka dapat dibandingkan dan disimpulkan bahwa 

penelitian sekarang yang dilakukan lebih mencakup pembangunan fisik jalan, 

kesehatan, dan pendidikan dengan sisi akuntabilitas nya dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan telah menerapkan prinsip 

partisipasi ditandai dengan adanya musdus atau musyawarah tingkat kedusunan, 

pelaksanaan di bidang pembangunan fisik  jalan yang sudah cukup baik dan 

merata karena butuh tahapan dan proses karena mengacu pada skala prioritas, lalu 

untuk kesehatan dan pendidikan dalam pembangunanya masih minim ditandai 

dengan menumpangnya pada gedung lain,  serta pertangungjawaban yang sudah 

baik ditandai dengan adanya rapat rutin, pemasangan papan kegiatan prasasti dan 

poster, pelaporan untuk pemerintah pusat, namun dari segi sosialisasi yang kurang 

dari pemerintah desa pada masyarakat serta penghargaan yang dibuat oleh kepala 

desa yang tidak berjalan dengan baik sampai sekarang.  Untuk membahas lebih 

lanjut,di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai pengelolaan Dana Desa.  

 

V.2.1  Perencanaan Dana Desa 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan 

pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten/kota. Nurcholis (2011 hlm 107) menyatakan 

bahwa perencanaan pembangunan desa disususn secara partispatif, yaitu 
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melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi 

perempuan, LSM, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut penjelasan UU No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa 

perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan 

masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

Musywarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, 

kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau anggaran 

pedapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah 

desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan 

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. 

Perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibadak 

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi akan dijabarkan sebagai berikut : 

a. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan 

Musyawarah Dusun untuk membahas Rencana Penggunaan Dana Desa di 

periode mendatang. Setelah dilakukan musyawarah dusun selanjutnya Kepala 

Desa menjadwalkan untuk musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(Musrenbang). 

b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, elemen 

masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan 

Desa, dan tokoh masyarakat. Perencanaan yang dilakukan pemerintah desa 

Cibadak dimulai dari musyawarah tentang penyusunan RPJM. RPJM yaitu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahun. Setelah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ditetapkan selanjutnya adalah RKP 

(Rencana Kerja Pemerintah) Desa 1(satu) tahun. 

c. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas mengelola 

kegiatan masing-masing bidang khususnya pembangunan. Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa secara 

keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana Desa 

didasarkan pada prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana 
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Desa tahun 2015,2016 yaitu digunakan untuk pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

d. Rancangan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah oleh 

Sekretaris desa akan dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa untuk 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

 

Penjabaran tersebut merupakan salah satu prinsip akuntabilitas perencanaan 

desa karena masyarakat terlibat langsung dengan diadakanya musdus atau 

musyawarah tingkat kedusunan dan musrenbang atau musyawarah rencana 

pembangunan desa oleh pemerintah desa. Dengan demikian pemerintah desa 

dapat menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkanya, hal ini didukung oleh 

pernyataan Bapak Sajidin bahwa perencanaan berawal dari musdus dengan 

dirembukan dan mengundang kepala wilayah, tokoh masyarakat, kader 

perempuan, dan pemberdayaan. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Itukan kita berawal dari perencanaan dari musdus tersebut, kita menyepakati musdus (…) 

dari tingkat kedusunan ini kita bawa ke tingkat desa, di desa pun dirembukan lagi sama 

semua kepala wilayah, tokoh masyarakat, yang mewakili dari kader perempuan, 

pemberdayaan.”  

(Manuskrip, KI.1 04 September 2017) 
 

V.2.2  Pelaksanaan Dana Desa 

 Menurut Bastian (2015 hlm 299) Realisasi program merupakan proses 

pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh 

organisasi publik, termasuk dalam hal ini organisasi Kecamatan dan Desa. 

Realisasi program pembangunan merupakan bagian dari harapan dan tujuan 

organisasi. Salah satu faktor penentu pencapaian tujuan dan harapan organisasi 

khususnya pemerintahan desa terletak pada proses pelaksanaan program itu 

sendiri. Hal ini berkaitan dengan salah satu prasyarat bagi upaya peningkatan 

pendapatan masyarakat demi mencapai kondisi sosial serta ekonomi yang lebih 

baik dan tentunya juga diikuti dengan peningkatan pemerataan serta pertumbuhan 

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. 
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V.2.2.1  Realisasi Pembangunan di Bidang Pembangunan Fisik (Jalan) 

Realisasi atau pelaksanaan pembangunan di Desa Cibadak ini sendiri akan 

diambil hanya beberapa bidang yang utama yaitu bidang pembangunan fisik jalan, 

kesehatan, dan pendidikan.Untuk pembahasan pertama mengenai bidang 

pembangunan fisik jalan dimana ada yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. 

Belum terealisasinya suatu pembangunan jalan karena bisa jadi bukan merupakan 

skala prioritas dalam pembangunan, karena hal yang diutamakan adalah skala 

prioritas dan asas manfaat yang dibutuhkan masyarakat. Realisasi pembangunan 

yang belum terealisasi atau tidak menjadi skala prioritas di periode anggaran 

tersebut bisa saja dialihkan ke periode anggaran berikutnya. Jadi untuk 

pembangunan fisik jalan sudah cukup merata dan terealisasi namun ada beberapa 

belum terealisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sajidin bahwa yang 

belum terealisasi belum tentu tidak terealisasi karena mengacu skala prioritas 

kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Ya belum, ga mungkin kalau tidak akan gak mungkin.(…)Prioritas kan sesuai kebutuhan 

juga. Sesuai kebutuhan manakala memang itu harus dipercepat mungkin kita percepat ya 

kalo masih bisa dipake kita geser-geser aja karena prioritas pembangunan masih banyak.” 

(Manuskrip, KI.1 04 September 2017) 

 

 Terlepas dari pembangunan fisik jalan yang sudah terealisasi dan belum 

terealisasi, kembali lagi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya 

pembangunan fisik jalan yang sudah cukup merata dalam beberapa kewilayahan 

dan sudah cukup pesat dalam pembangunan jalan yang terealisasi namun juga ada 

beberapa yang masih proses pengerjaan dalam pembangunan jalan, ada pula yang 

belum terealisasi dikarenakan ada skala prioritas yang lebih penting dari itu.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lili bahwa pembangunan fisik jalan 

sudah 50% dan ada pula sedang dalam tahapan pengerjaan. Seperti yang 

disampaikan di bawah ini. 

 
“Sudah 50%, sekarang juga lagi dibangun lagi. Cukup puas lah hari mah gitu ketika kita 

pulang ke kampung atau daerah gak seperti dulu becek, kalau dulu mah kan gang-gang itu 

berbentuk tanah. Sekarang mah udah di cor  udah bagus ya itu juga baru sebagian belum 

maksimal mungkin, baru 70%-an untuk gang. Tapi kalau jalan umum itu hanya terealisasi 

sekitar 50%-an lah belum merata, karena mungkin jadi pemerintah lebih ke gang-gang dulu 

ya tapi itu pun terealisasi contoh seperti tahun yang pertama dibangun, tahun berikutnya 

udah hancur lagi (…) ya sesuai kemampuan anggaran lah gitu (…) ya kalau untuk di daerah 

mah puas lah.” 

(Manuskrip, MI.3 26 November 2017) 
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Realisasi pembangunan yang belum terealisasi dipastikan bukan berarti 

tidak terealisasi namun saja dialihkan ke anggaran periode yang akan datang. 

Pertimbangan lain pun terkait kondisi anggaran desa yang cukup atau tidaknya 

untuk mendanai sebuah pembangunan itu sendiri. Maka dari itu suatu 

pembangunan fisik bertahap dalam pengerjaanya. 

Adapun anggaran Dana Desa khusus untuk pembangunan fisik jalan periode 

2015 dan 2016 dengan data diperoleh dari Ketua TPK yaitu Bapak Yusuf Efendi 

bahwa tahun 2015 setelah dikalkulasi senilai Rp. 94.999.000. Sedangkan untuk 

tahun 2016 senilai Rp. 289.512.134. Keterangan lebih lanjut untuk spesifik jalan 

yang dibangun dan keberadaan wilayahnya terdapat di lampiran.  

 

V.2.2.2  Realisasi Pembangunan di bidang Kesehatan 

 Terlepas dari realisasi di bidang pembangunan fisik jalan, bidang lain yang 

tidak kalah penting adalah bidang kesehatan. Mengenai kesehatan, tidak terlepas 

dari baik buruknya pembangunan gedung kesehatan atau pos kesehatan yang 

memadai di suatu desa dengan kata lain biasa disebut dengan Posyandu. 

Keberadaan fasilitas kesehatan yang terjangkau baik dari jarak, harga, kemudahan 

pelayanan tentunya menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya 

diantara lain memudahkan jika sakit, melahirkan, ataupun penimbangan anak dan 

lain sebagainya. Namun terdapat bangunan yaitu Poskesdes Desa Cibadak yang 

sejak 4 (empat) tahun belakangan ini tidak berfungsi dan tampak dari depan pun 

bangunan sudah rapuh dan tua tidak terurus. Seperti pendapat yang didukung oleh 

Bapak Acah Muhsin bahwa sangat menyayangkan fasilitas kesehatan yang tidak 

berfungsi dengan baik yang seharusnya pemerintah lebih selektif dalam 

mengucurkan dana. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Hanya ini  menyayangkan fasilitas dari pemerintah yang namanya wahana ini (Posko 

Kesehatan atau Poskesdes) harusnya fasilitas-fasilitas seperti ini dari pemerintah kok tidak 

dimanfaatkan. (…).Gak berfungsi, ini tidak berfungsinya setelah 4 tahun lah cuman 

kemaren itu rehab ada anehnya ini kan keadaan jatoh kemaren kan roboh, sesudah roboh 

harusnya pemerintah itu dari pusat itu harus selektif  dong jangan asal mengucurkan dana. 

(…)Ini mungkin kemaren rehab nya kalau tidak salah mendengar rumor nya RAB nya 

mencapai 85 juta.”  

(Manuskrip, MI.9 27 November 2017) 
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Selain terdapat bangunan fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi dengan 

baik, hal lain yang cukup disayangkan adalah gedung Posyandu yang masih 

menumpang dengan sekolah yaitu Madrasah seperti didukung dengan pendapat 

oleh Ibu Zainab selaku masyarakat kedusunan Cijember. Seperti yang 

disampaikan di bawah ini. 

 
“Kurang banget, belum memadai. Posyandu aja masih numpang di Madrasah masih 

numpang kan udah roboh itu. Gak ada posyandu mah.”  

(Manuskrip, MI.2 22 September 2017) 

 

Minimnya untuk pembangunan fasilitas kesehatan cukup disayangkan 

keberadaanya dan  ini menjadi langkah awal dalam mengambil kebijakan yang 

harus diambil pemerintah desa. Adanya bangunan yang tidak terpakai seharusnya 

digunakan dengan baik terlebih lagi seperti Posyandu yang masih menumpang di 

Madrasah hal ini cukup disayangkan. Keberadaan fasilitas kesehatan yang rendah 

menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat seperti 

sulitnya untuk berobat, melahirkan, menimbang anak dan lain sebagainya. Namun 

terlepas dari hal tersebut, beberapa kewilayahan lain walaupun Posyandu 

dibarengi dengan pendidikan, tetapi ada rehabilitasi untuk Posyandu dan sudah 

dianggarkan untuk tahun 2016  yaitu senilai Rp. 28.100.000. Untuk tahun 2015 

tidak ada anggaran untuk rehabilitasi Posyandu. Keterangan lebih lanjut untuk 

rehabilitasi Posyandu yang dibangun dan keberadaan wilayahnya terdapat di 

lampiran. 

 

V.2.2.3  Realisasi Pembangunan di Bidang Pendidikan 

Terlepas dari realisasi bidang pembangunan fisik jalan dan bidang 

kesehatan, bidang yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan. Bidang 

pendidikan dikatakan penting karena sebagai penunjang lahirnya sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tidak 

luput dari cara atau proses dalam mendapatkan pendidikan tersebut serta sarana 

dan prasarana termasuk fasilitas sebagai faktor pendukung. Maka dari itu sangat 

lah penting pendidikan karena seseorang bisa melakukan sesuatu itu karena ilmu 

dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapat dari ketika mengenyam pendidikan. 

Pendidikan terbagi seperti pendidikan agama, sosial, sejarah, alam, dan lain 
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sebagainya. Oleh karena itu saking pentingnya pendidikan, pemerintah sedang 

menggembor-gemborkan pendidikan wajib 12 tahun dari mulai SD, SMP, dan 

SMA.  

Berbicara realisasi pembangunan di bidang pendidikan tidak luput dari 

sorotan pemerintah desa mengenai pembangunan yang dilaksanakan khususnya di 

Desa Cibadak. Banyaknya desas-desus mengenai pendidikan yang masih minim, 

bukan berarti sumber daya manusia atau pelajarnya yang tidak ingin menuntut 

ilmu tetapi suatu sarana atau fasilitas yang menunjang pendidikan tersebut yaitu 

pembangunan atau gedung sekolahnya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Efendi mengatakan bahwa 

pembangunan di bidang pendidikan, pemerintah pusat belum memberikan 

kepercayaan untuk mengelola kegiatan pendidikan karena tidak punya parameter 

namun jika untuk insentif guru yang mengajar dianggarkan di APBDes. Seperti 

yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Terus kalau untuk pembangunan-pembangunan kegiatan-kegiatan lainya di bidang 

pendidikan sampai dengan hari ini kan pemerintah pusat belum memberikan kepercayaan 

untuk mengelola kegiatan-kegiatan pendidikan misalnya kita ngga punya parameter untuk 

membangun gedung SD, menambah  lokal  gedung SD ya ataupun menambah kelas gedung 

(…).Kalau pendidikan lebih kepada insentif nya aja belum mencakup kegiatan 

pembangunan gedung gitu, pengadaan bangku-bangku sekolah itu belum bisa.Cuman itu 

aja kalau untuk bidang pendidikan, insentif guru paud ada, insentif guru ngaji ada mba  

setiap tahunya itu selalu dianggarkan dalam APBDes tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 pun 

InsyaAllah seperti itu.”  

(Manuskrip, KI.4 27 November 2017) 

 

Bapak Yusuf Efendi pun mengatakan bahwa gedung Posyandu dijadikan 

juga untuk menimba pendidikan yaitu MDA dan Paud. Seperti yang disampaikan 

di bawah ini. 

 
 “Nah soalnya gini selain kegiatan di posyandu mba, melayani kesehatan dan lain 

sebagainya, menimbang anak dan lain sebagainya, gedung tersebut juga digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar nah ada yang anak MDA terus anak yang PAUD yang 

menggunakan gedung tersebut.”  

(Manuskrip, KI.4 27 November 2017) 

 

Selain pendapat Bapak Yusuf Efendi, terdapat juga pendapat dari kepala 

dusun yang dalam suatu kewilayahanya dimana pendidikan atau sekolah masih 

menumpang dengan bangunan lain. Seperti yang dikemukakakan oleh Bapak 

Jaenudin bahwa pembangunan sekolah di wilayahnya hasil dari donatur 

masyarakat tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali dan itu pun SD masih 

menumpang di MDA.  
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Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
 “Ini nih sekolah jauh juga ini kan yang mendirikan dari masyarakat ini. Saperak pun ini 

dari masyarakat (…), ini kan tanah nya wakaf terus kemaren rubuh kan  2015 kemaren 

dibangunin sama warga masyarakat atau  swadaya  masyarakat  kan ini bisa dua lokal  

dijadiin sekolah jadi donaturan lah ada yang 20 ribu atau 30 ribu ya Alhamdulillah udah 

berdiri sekarang (…) ini kelas jauh terus yang siangnya MDA atau Diniyah, paginya SD 

yang siangnya MDA  kelas jauh (…) jadi numpang di MDA.”  

(Manuskrip, SI.4 22 September 2017) 

 

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Zainab selaku 

masyarakat kedusunan Cijember bahwa pembangunan sekolah di kewilayahanya 

yaitu dusun Cijember merupakan swadaya masyarakat atau donatur.  Seperti yang 

disampaikan di bawah ini. 

 
“Ada di bawah, ini aja swadaya masyarakat bangun MDA, gak ada dari Pemerintah. Ya 

swadaya masyarakat aja seikhlasnya ya donatur (…).” 

(Manuskrip, MI.2 22 September 2017) 

 

Dari pendapat yang didapat dari beberapa sumber diantaranya perangkat 

desa yaitu Bapak Yusuf Efendi, Bapak Jaenudin serta masyarakat Ibu Zainab 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan yang 

memang dari pemerintah pusat belum memberikan kepercayaan kepada 

khususnya Desa Cibadak dalam mengelola kegiatan pendidikan karena belum ada 

parameter, namun terkait insentif yang diberikan untuk pengajar atau guru 

dianggarkan dalam APBDes. 

Selain itu dilihat dari beberapa pendapat pun memang cukup ironis dalam 

bidang pendidikan di Desa Cibadak yang beberapa kewilayahan khususnya dalam 

pembangunan pendidikan atau sekolah masih menumpang di bangunan lain 

seperti SD menumpang di MDA, lalu Paud dan MDA menumpang di Posyandu. 

Selain itu, ada yang menyebutkan juga bahwa pembangunan pendidikan tidak 

sepeser pun dapat dari pemerintah melainkan hanya mengandalkan swadaya 

masyarakat atau donatur. Adapun anggaran dari Dana Desa untuk pembangunan 

MDA tahun 2015 senilai Rp. 20.000.000. Sedangkan untuk 2016 tidak ada 

anggaran untuk bidang pendidikan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai 

spesifik keberadaan wilayahnya terdapat di lampiran. 
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V.2.3  Pertanggungjawaban Dana Desa 

 Untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance pemerintah desa 

harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal 

ini maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan saja atau pihak berwenang seperti pemerintah tingkat lebih tinggi 

dari pemerintah desa. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban atas dana yang dikelola pemerintah Desa di desa masing-

masing. Penyampaian kepada masyarakat bisa disampaikan secara langsung 

maupun tidak langsung. Penyampaian langsung seperti adanya rapat rutin, 

sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sedangkan penyampaian tidak langsung 

seperti adanya pelaporan untuk kabupaten dan pemerintah pusat, papak kegiatan 

dalam bentuk prasasti dan poster. 

 

V.2.3.1  Adanya Rapat Desa 

Penyampaian secara langsung dalam bentuk pertanggungjawaban yaitu 

disampaikan saat musyawarah desa yang dihadiri BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa) serta dari unsur masyarakat lainnya. Selain musyawarah desa pun, biasanya 

diadakan rapat rutinan yang membahas terutama dari segi pembangunan, 

pemberdayaan, keamanan lingkungan, dan swadaya seperti yang didukung dari 

peryataan Bapak Iyus Randi. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Ya banyak, ngebahasnya kan banyak terutama dari segi pembangunan, pemberdayaan, 

terus masalah kan setiap bulan sekali kan keluar raskin itu beras miskin itu lah paling 

ngebahasnya dari setiap rapat rutinan itu ngebahas dari segi keamanan lingkungan baik 

secara kebersihan lingkungan terus  sistemnya, kebersamaan dalam swadaya, dan masih 

banyak terutama apalagi kalau bulan-bulan sekarang mau akhir tahun kan paling 

ngebahasnya pasti ini ngebahasnya masalah PBB cuman kan rata-rata PBB biasanya 

keluarnya SPPT itu kan kalau tidak salah tidak lambat dari bulan dua gitu kan.” 

(Manuskrip, SI.3 22 September 2017) 

 

 

V.2.3.2  Perlunya Sosialisasi 

Selain diadakan rapat, hal lain yang tidak kalah penting adalah sosisalisasi 

kepada masyarakat dengan tujuan utamanya agar lebih dekat, dan citra pemerintah 

desa baik dimata masyarakat. Sosialisasi pada masyarakat sebagai wujud  atas 

kepedulian dan pertanggungjawaban pemerintah desa untuk masyarakatnya. Maka 
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dari itu, perlu adanya jalinan khusus atau pendekatan khsusus bukan semata-mata 

untuk menengok masyarakat saja tetapi mengsosialisasikan atas program 

pemerintah desa yang dilaksanakan.Sosialisasi atas program pemerintah desa 

mencakup blusukan atau menengok langsung  dengan menanyakan atas kepuasan 

program yang sudah terealisasi, kebutuhan masyarakat, kepedulian terhadap 

kegiatan masyarakat, bahkan program yang akan dilaksanakan di periode yang 

akan datang. Kemudian juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah desa dan 

masyarakat. 

Seperti halnya pendapat yang dinyatakan oleh Ibu Sumiyati selaku 

masyarakat kedusunan Cibadak menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan 

pemerintah desa dengan menengok beberapa kali kerumahnya. Seperti yang 

disampaikan di bawah ini. 

 
“Iya pernah ditengok kesini juga berapa kali kesini.”  

(Manuskrip, MI.6 27 November 2017) 

 

 Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Ibu Zainab selaku 

masyarakat kedusunan Cijember yang menyatakan bahwa sosialisasi yang kurang 

dari pemerintah desanya termasuk kepala dusun. Seperti yang disampaikan di 

bawah ini. 

 
“Sosialisasi mungkin. Masih kurang dari pemerintah desa, ya dari kadusnya juga termasuk 

kurang kalau menurut saya mah.”  

(Manuskrip, MI.2 22 September 2017) 

 

Selain menurut pendapat Ibu Sumiyati dan Ibu Zainab, ada juga pendapat 

dari masyarakat kedusunan Ciangrit Bapak M. Solahudin menyatakan bahwa 

kurangnya pemerintah desa Cibadak masih belum bisa menghadiri ke majlis-

majlis taklim sekiranya ada perwakilan dari perangkat desa lainnya namun hanya 

perayaan hari besar Islam saja yang hadir. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Yang kurangnya di pemerintahan sekarang masih belum bisa menghadiri ke majlis-

majlis taklim, jadi harapan bapak itu minimal lah setiap tiga bulan sekali mah didatangi 

ke pengajian-pengajian majlis taklim (…) ya dari perangkat desa nya atau  kepala 

desanya gitu atau siapa saja dari pemerintah desa karena saya udah lama bahkan tahunan 

belum pernah saya lihat terkecuali di perayaan besar Islam.”  

(Manuskrip, MI.4 26 November 2017) 
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Dari beberapa pendapat informan diantaranya Ibu Sumiyati, Ibu Zainab, dan 

Bapak M. Solahudin mengatakan bahwa ada yang mengatakan pemerintah desa 

terkadang kerumahnya untuk menengok dan bersosialisasi. Namun ada beberapa 

pendapat lain menyatakan bahwa sosialisasi dari pemerintah desa masih kurang 

ditandai dengan belum bisanya pemerintah desa menghadiri kegiatan masyarakat 

contohnya majlis taklim dalam suatu wilayah.  

Terlepas dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat. 

Sosialisasi jika diterapkan dan dilaksanakan tentunya memiliki peranan penting 

dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya. Sosialisasi 

yang baik pula menimbulkan rasa kepercayaan dan citra baik pemerintah desa 

untuk masyarakat. Selain menyampaikan atas program yang akan dilaksanakan 

dari pemerintah desa, hal yang tidak kalah penting lain adalah mengikat tali 

silaturahmi dan adanya keterikatan yang baik antara pemerintah desa dan 

masyarakat.  

 

V.2.3.3  Pemasangan Papan Kegiatan berbentuk Prasasti 

Terlepas dari pentingnya sosialisasi, penyampaian secara tidak langsung 

atas pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat juga dilakukan 

dengan cara pemasangan poster besar atau spanduk atau papan reklame yang 

berisikan laporan realisasi penggunaan dana desa yang dikelola pemerintah desa. 

Dalam penelitian ini karena waktu yang terbatas maka peneliti hanya 

melampirkan berupa bukti foto atau visualuasi saja. Selain pemasangan poster 

besar,spanduk atau papan reklame, terdapat juga bentuk pertanggungjawaban 

selaku pemerintahan desa khususnya TPK mencantumkan selama kegiatan dan 

setelah kegiatan dalam bentuk prasasti didukung dengan pernyataan oleh Bapak 

Yusuf Efendi. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Kalau papan kegiatan itu di selalu kita cantumkan selama kegiatan dan setelah kegiatan 

dalam bentuk prasasti itu salah satu bentuk transparan kita selaku pemerintahan desa 

khususnya TPK dalam melaksanakan kegiatan soalnya disana pun tercantum semua hal 

mengenai mulai dari nama kegiatan, lokasi, volume, anggaran dan lain sebagainya ada mba 

(…). Pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti, salah satu bukti buat kami selalu 

pengelola kegiatan bahkan kami telah selesai melaksanakan kegiatan yang dimaksud mba.” 

(Manuskrip, KI.4 27 November 2017) 
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Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat 

untuk memperlihatkan adanya transparansi bisa melalui adanya pemasangan 

papan kegiatan berbentuk prasasti dan sebagai akhir dari selesainya pelaksanaan 

kegiatan. Selain itu ada juga berbentuk spanduk atau poster yang berisikan 

penggunaan Dana Desa. Itu semua sebagai pertanggungjawaban untuk 

transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. 

 

V.2.3.4  Pelaporan Anggaran yang Rutin dan SPJ 

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa berbentuk 

pelaporan anggaran yang dilaporkan per semester paling lambat tanggal 10 Juli 

untuk tahap 1 (satu) dan akhir Desember untuk tahap 2 (dua) seperti didukung 

dengan pernyataan oleh Bapak Yadi. Seperti yang disampaikan di bawah ini. 

 
“Kalau untuk laporan pertnggungjawaban kita per semester ya, jadi kita laporkan untuk 

semester 1 itu paling lambat tanggal 10 Juli (…) dan yang keduanya semester kedua ya  

nanti kita di akhir  Desember.”  

(Manuskrip, KI.2 04 September 2017) 

 

Lalu sama halnya dengan yang dikemukakan Bapak Sajidin bahwa untuk 

pelaporan pertanggungjawaban dilakukan per semester yaitu per Juni kalau 

anggaran itu belum terealisasi dialihkan ke bulan selanjutnya. Seperti yang 

disampaikan di bawah ini. 

 
“Ya itukan  tadi  per semester kita (…). Kita melaporkan per Juni, kalau pun anggaran itu 

belum terealisasi semua berarti  dibawa ke bulan selanjutnya untuk pelaporanya.” 

(Manuskrip, KI.1 04 September 2017) 

 

Selain pelaporan anggaran pada pemerintah pusat, hal lain yang mengacu 

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat adalah adanya SPJ (Surat 

Pertanggungjawaban) seperti yang disampaikan oleh Ibu Enung di bawah ini. 

 
“Iya, yang lebih ke tim TPK, kalau  misalkan bendahara cuman  penyusunan SPJ, 

pemasukan dan pengeluaran kas keuangan, pelaporan itu bendahara.”  

(Manuskrip, KI.3 04 September 2017) 

 

Dari informasi-informasi yang didukung dengan beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh informan yaitu Bapak Yadi dan Bapak Sajidin tersebut 

menunjukan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah 

melaksanakan prinsip akuntabilitas melalui pelaporan anggaran yang rutin yaitu 

UPN "VETERAN" JAKARTA



82 
 

per semester tahap 1(satu) per tanggal 10 Juli, dan tahap 2 (dua) akhir Desember. 

Selain itu adanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disusun oleh Bendahara 

desa terkait bentuk laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah 

digunakan. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa untuk 

hal pelaporan anggaran khususya untuk kabupaten dan pemerintah pusat. 
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