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SERANG, (KB).- Pemprov Banten diminta untuk segera mempersiapkan implementasi 

Undang-undang tentang Desai yang telah disahkan DPR pada 20 Desember 2013 lalu. 

Persiapan yang dimaksud menyangkut kesiapan kepala desa dalam membuat 

perencanaan dan pelaporan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Telaah 

Informasi Regional (Pattiro) Banten Panji Bahari Noor Romadhon. Meski diatur ketentuan 

masa peralihan selama paling cepat satu tahun, tetapi sebagaimana pengalaman di 

beberapa UU yang telah ada, masa peralihan tersebut acapkali tidak dimanfaatkan 

secara maksimal dan optimal oleh pemerintah daerah. Akibatnya saat mulai 

diberlakukan, pemerintah daerah tergopoh-gopoh melakukan pembenahan dan 

persiapan," ungkapnya. Oleh karena itu, kata dia, pemprov harus mempersiapkan 

pemberlakuan UU tersebut. Masa peralihan selama satu tahun ini, ujar dia, harus 

dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik-baiknya oleh pemprov. Selain sosialisasi, hal 

lain yang harus dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada seluruh 

perangkat desa di Banten, terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini 

sangatlah penting dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya penyelewengan 

dikarenakan ketidakmampuan dan ketidaktahuan desa dalam mengelola anggaran yang 

bersumber langsung dari APBN ataupun APBD, katanya. Selama ini, ungkap dia, kepala 

desa tidak diaudit oleh BPK karena tidak menggunakan dana secara langsung dari APBN. 

Namun dengan adanya UU Desa ini, kepala desa yang mengajukan pendanaan dan 

disetujui secara otomatis wajib diperiksa oleh BPK. Oleh sebab itu kepala desa harus 

akuntabelii baik dari segi perencanaan maupun pelaporan, katanya. Panji mengatakan, 

hal ini sesuai UU No 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No 

15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Panji mengatakan, UU Desa 

pada pasal 78 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dengan cara 

kegotongroyongan, dan hal tersebut juga dipertegas pada Pasal 72 yang menyebutkan 

bahwa, anggaran desa ditetapkan minimal 10 persen dari dana transfer daerah iii dalam 

APBN. (H-32) 

 

Sumber berita : www.kabar-banten.com, 23/01/2014. 

 

Catatan : 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat 

konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) 



untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun 

demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat 

merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Undang ini juga 

mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, 

kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat 

desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan 

kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan 

lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. 

Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi 

anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah 

alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana 

transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan 

setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan 

UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar 

Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total 

dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia. 

 

 

                                                           
i Undang-Undang tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaran 
pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar 
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas 
Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban 
Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, 
Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. 
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). 
 
ii Akuntabel atau yang disebut akuntabilitas adalah “kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu tanggungjawab, melaporkan, 
menjelaskan, memberikan alasan, merespon, dan memikul suatutanggungjawab dan memberi diri untuk dinilai dan tunduk kepada suatu 
badan eksternal atau suatu penghakiman” (Caiden 1988:25). Dalam istilah yang sederhana, akuntabilitas adalah tentang pemberian suatu 
laporan tentang apa, bagaimana dan mengapa sumber daya dialokasikan untuktujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dijalankan dan 
hubungan antara kekuasaan yangdijalankan dengan hasil yang diharapkan dan dicapai (Stewart 1984). 
 
iii Yang dimaksud dana transfer daerah adalah alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota. Alokasi dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Yang dimaksud dengan 
“Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa 
Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran 
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Pasal 72 ayat (1), dan (4) beserta penjelasannya 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). 


