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RINGKASAN 

[RINGKASAN 

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak bagi Pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan 

dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa bersentuhan secara 

langsung dengan mayoritas rakyat Indonesia yang sebagian besar hidup di pedesaan. Artinya kemajuan 

atau kemunduran negara ini sangat ditentukan oleh kemajuan atau kemunduran masyarakat desanya, 

baik secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya. 

Kepincangan yang terjadi pada kehidupan perkotaan dengan pedesaan relatif sangat tajam, hal ini 

menyebabkan arus urbanisasi yang sangat deras dari desa ke kota. Menghadapi kepincangan ini 

pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yaitu menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengatasi 

kemiskinan pada masyarakat desa.  

Pemerintah Pusat bertanggungjawab atas standarisasi sistem pengelolaan dan pengaturan seluruh 

Pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan teori hukum yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen yaitu 

Stufenbau Theori yang isinya menyatakan bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaidah 

berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih 

tinggi, dan kaidah hukum tertinggi ( UUD’45) harus berpegang pada norma hukum yang paling 

mendasar (Pancasila). [1]  

Upaya pembenahan administrasi Pemerintahan Desa tidak bisa dilepaskan dengan sistem hukum 

pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pemerintahan Desa diatur 

dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan peraturan pelaksananya  khusus tentang 

pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan 

daru Permendagri No. 113 Tahun 2014.  

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak 

desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal 

dari  [2]: 

1. Pendapatan Asli Desa 

a.  Hasil Usaha Desa 

b. Hasil Kekayaan Desa 

c. Hasil swadaya dan Partisipasi masyarakat. 

d. Lain-lain pendapatan asli desa 

2. Transfer  

a. Dana Desa 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang 

diusulkan. 



b. Bagi hasil Pajak Daerah 

c. Alokasi Dana Desa 

d. Bantuan keuangan APBD Propinsi/Kabupaten/Kota 

3. Kelompok Pendapatan Lain-lain 

a. Hibah atau sumbangan pihak ketiga 

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

 

 Perubahan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuat peneliti 

mempunyai  asumsi  banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan tujuan 

menyejahterakan masyarakat desa tidak tercapai. Hal ini selain disebabkan karena  ketidakpahaman  

perangkat desa didalam penyusunan Renstra, RKT, Program Kerja, RKAT, RAPBD hingga APBD juga 

dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. 

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti berupaya melakukan penelitian dengan tujuan 

mengetahui sejauh mana kompetensi perangkat desa dalam penyusunan APB Desa yang sesuai dengan 

ketentuan pemerintah pusat maupun pemerintahan kabupaten sehingga kinerja perangkat desa dapat 

meningkatkan akuntabilitas publik. Penelitian tersebut akan dilakukan dengan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif karena peneliti lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial berdasarkan pada pandangan informan yang terperinci tentang suatu masalah.  

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………] dst. 
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LATAR BELAKANG 

 

[LATAR BELAKANG 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat 

menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pelaksanaan pembangunan di tingkat desa [3]. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah 

dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, 

dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah dilibatkan guna 

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu 

dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



mengetahui sumber dana dan besaran Pendapatan Desa. Demikian pula pada waktu penyusunan 

program dan pengelolaan pendapatan desa juga harus melibatkan masyarakat desa, yaitu oleh perangkat 

dusun, perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat. Pemanfaatan Pendapatan Desa antara lain 

berupa : 

1. Pembangunan infrastruktur 

2. Pengadaan barang dan jasa 

3. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Dusun 

4. Biaya operasional Pemerintahan Desa 

5. Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW dan Ketua RT. 

6.  Alokasi dana untuk Badan Umum Milik Desa (BUMDES) [2] 

Diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan desa dapat dijalankan secara transparan dan 

sesuai dengan ketentuan tatakelola pemerintahan desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta 

berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

  Secara garis besar tahapan Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar dalam 

bagan berikut ini : 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penyusunan APB Desa [4] 

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa/dusun ) 

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi 

Kemasyarakatan dll) 

4. Bupati/Camat  



Proses penyusunan APBDesa saat ini lebih sering dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK). Anggaran berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan 

anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa sebagai penyusun 

anggaran. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan 

harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui Anggaran Berbasis 

Kinerja  keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diukur akuntabilitasnya, sehingga program dapat 

dijalankan secara efektif. 

Peratuan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 dan disempurnakan dengan 

Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. 

 

1.1. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitan ini yaitu : 

1. Untuk memetakan kompetensi aparat desa aparat desa dalam menyusun APBDesa dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh peraturan perundangan serta kendala yang menyebabkan ketidaksesuaiannya. 

2. Menganalisa tentang praktik pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa kondisi tata kelola 

desa masih belum seragam sesuai standar. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia 

belum memadai, belum paham tentang administrasi dan pengelolaan kekayaan desa sesuai 

peraturan perundangan. 

1.2. Urgensi Penelitian 

Urgensi dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada stakeholder dan pemangku 

kepentingan terkait dalam kompetensi penyusun APBDesa sehingga menghasilkan  anggaran berbasis 

kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas publik.   

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………] dst. 

 

 



 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

[TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Fungsi Anggaran 

Anggaran di dalam buku perencanaan dan pengendalian manajemen [5], adalah sebuah rencana 

kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran 

lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam satu tahun     

Fungsi anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai Alat perencanaan. 

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan [6]. Anggaran 

sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah 

ditetapkan. 

b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan. 

c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun. 

d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. 

Fungsi Anggaran selanjutnya adalah berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran 

desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan 

pengeluaran dan pemasukan. Selain itu anggaran juga berperan sebagai : 

- Alat kebijakan fiscal dengan mengunakan anggaran dapat diketahui bagaimana 

kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk 

memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.  

- Alat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam penyusunan anggaran untuk 

melakukan komunikasi dan koordinasi.  

- Alat penilaian kinerja Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian 

kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target 

anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.  

- Alat motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa 

dalam bekerja secara efektif dan efisien.  

2.2. Sistem dan Aturan Penyusunan Anggaran 

Terdapat beberapa sistem penyusunan anggaran pada pengelolaan keuangan pada suatu 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan 

(road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang 

kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan 

mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan 

penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



pemerintahan [7] yaitu : 

1. Traditional budget /Anggaran tradisional (anggaran memfokuskan pencapaian target keuangan)    

Adalah  sistem penganggarannnya  bersifat jangka pendek  dan  bersifat line-item yaitu  proses 

penyusunan anggaran yang mendasarkan pada perimbangan antara pendapatan dan belanja (beban) 

yang dikenal dengan anggaran  berimbang dan dinamis. 

2. New publik managemen budged (anggaran mengutamakan hasil dan manfaat yang diperoleh) 

a. Zero Based Budgeting (Anggaran Berbasis Nol) 

Konsep system   penyusunan anggaran ini untuk mengatasi kelemahan yang ada pada 

Traditional buged yang dapat menghilangkan line-item dan serta incremental dengan 

mengasumsikan mulai dari nol. Hal dilakukan untuk menghapus item anggaran yang tidak 

terlevan dan sangat memungkinkan item anggaran yang baru sesuai dengan tujuannya  

b. Performance budget (Anggaran Berbasis Kinerja) 

Adalah penyusunan dan pengelolaan anggaran berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja 

(out put). Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan 

pelayanan publik. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah hasil (out put) yang ingin 

dicapai   dengan penggunaan dana seefisien mungkin.   

c. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS). 

Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana 

disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu memberikan pelayanan masyarakat baik dalam 

jangka pendek (1 th) maupun dalam jangka panjang. (20 th dan 5 th) Pengelompokan pos-pos 

anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dimasa yang akan datang dengan 

mengkaji pengalaman masa lalu.  

Anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Kepmendagri nomor 20 tahun 2018 adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala 

aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan 

pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. 

Desa menurut Kepmendagri nomor 20 tahun 2018 adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

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

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  

APB Desa sesuai dengan Kepmendagri nomor 2018 adalah: pendapatan Desa; belanja Desa; dan 

pembiayaan Desa. Terdiri dari: 

1. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

2. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek     belanja, 

dan rincian objek belanja. 



3. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

2.3. Pemetaan Sumber Daya Manusia di dalam Peningkatan Kinerja 

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di 

tingkat desa. Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan 

peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa dapat membantu dalam 

peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa. Peningkatan SDM melalui pelatihan, 

bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan 

paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa dengan latar 

belakang pendidikan yang bervariatif. Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, 

dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggungjawab pemerintah 

desa yang terus meningkat. Pelatihan dan Bimtek bagi perangkat desa sudah sesuai amanat Permendagri 

83 tahun 2015, bahwa perangkat desa yang baru diangkat wajib mengikuti pelatihan. [11] 

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam proses pengelolaan SDM adalah pemetaan SDM. 

Pemetaan SDM yang tepat diharapkan organisasi dapat menumbuhkan self responsibility tiap anggota 

organisasi. Sehingga, terbentuk kepemilikan tanggung jawab yang tumbuh dari dalam dan didukung 

oleh pola pemikiran yang efektif berdasar kompetensi, analisis dan kebijakan yang tepat. Keberhasilan 

organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan keadaan yang 

begitu cepat menuntut kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan, menganalisa 

dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan manajemen sumber daya yang tepat guna menghadapi 

kondisi tersebut. 

2.4. Roadmap penelitian. 

Tahun  Judul Penelitian  Reverensi 

2019 Pemetaan Kompetensi 

Penyusunan APB Desa 

dengan Sistem Anggaran 

Berbasis Kinerja untuk 

Meningkatkan 

Akuntabilitas Publik. 

 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan 

Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan 

Administrasi Pemerintahan di Desa 

Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten 

Serang [12] 

 

http://propotenzia.com/


2020 Peningkatan dan 

pengembangan Perangkat 

Desa dalam Penyusunan 

APB Desa 

Pelaksanaan  penyelenggaraan administrasi  

pemerintahan  desa  dan  laporan keuangan  

desa  yang  tertib   diperlukan aparatur 

pemerintahan desa dan masyarakat yang 

mampu  dan  memiliki  kapasitas.  Berdasarkan  

hasil analisis situasi  sosial ditemukan 

permasalahan masih rendahnya  kemampuan    

aparatur  pemerintahan desa  dalam  

pengelolaan  penyusunan  kebijakan desa  dan  

manajemen  pelayanan  desa  dan minimnya  

kemampuan  tenaga  pengelola keuangan  desa  

sehingga  menghambat penyusunan 

perencanaan keuangan. 

2021  Evaluasi dan Monitoring 

Produktivitas Sumber 

Daya Manusia Perangkat 

Desa dengan menggunakan 

metode Sleekr.  
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METODE 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

            Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, 

peneliti lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada 

pandangan informasi yang terperinci tentang suatu masalah, serta diharapkan metode ini dapat 

mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.  

Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian dianggap paling sesuai untuk meneliti 

bagaimana Implementas sesuai PP No.21 Pasal 7 Tahun 2004 Kementerian Negara/Lembaga 

diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat 

berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, 

mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di 

bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian 

yang diusulkan. 



kerja. Indikator kinerja (Performance Indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari 

pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Selain itu peneliti ingin mengetahui  

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), hal ini harus dilihat secara 

menyeluruh tidak hanya masalah angka-angka dalam anggaran.  

Pemakaian Informan Penelitian karena pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan atas 

pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu 

penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Informan dalam yang dipakai adalah: 

1. Informan Aparatur Desa, karena  mengetahui informasi dan tentang penyusunan APB Desa. 

2.  Sekretaris Desa, karena mengetahui informasi sejauh mana proses Penyusunan APB Desa. 

3.  Bendahara Desa. karena mengetahui informasi pengelolaan anggaran Pengelolaan APBDesa. 

4.  Informan Masyarakat Desa adalah perwakilan dari masyarakat yang mengetahui informasi tentang 

program desa khususnya Program Alokasi Dana Desa mengenai potensi-potensi pendapatan di 

Desa. 

 Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua hal yaitu data primer dan data sekunder. 

Keduanya harus ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan 

analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. (sistem kuesioner dgn 4-5 

pertanyaan untuk 5-6 aparat desa). Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di 

lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. 

Pada penelitian ini, ingin didapatkan gambaran yang jelas  mengenai Program dan Perencanaan 

Dana Desa, penyusunan Anggaran yang dilakukan Pemerintah Desa terkait pengalokasian APBDesa. 

Pertanggungjawabannya juga harus memperhatikan: 

1. Akuntabilitas:  

2. Value for money (kinerja anggaran)  

3. Transparasi / keterbukaan. 

4. Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran keuangan daerah melalui monitoring.  

 

            Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud tertentu yang dipandu dengan daftar 

pertanyaan. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya Jawab kepada sejumlah 

informasi untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. 

Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. 

b. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan 

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. 

              Pada penelitian kali ini para pengusul penelitian mempunyai tugas masing-masing yaitu: 

a. Ramlan, SE., MM. selaku Ketua bertugas mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan 

dengan Penyusunan Anggaran. Serta pembuatan laporan penelitian. 



b. Eka Patra, SE., MM selaku anggota bertugas mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan 

dengan Sistem Organisasi Manajemen pada Pemerintahan Desa. Serta pembuatan laporan 

penelitian. 

c. Mutia Raras Respati, SH., MH. Selaku anggota bertugas mengumpulkan dan menganalisa data 

yang berkaitan dengan Kebijakan Desa serta sinkronisasi terhadap peraturan dan kebijakan 

Pemerintah diatasnya. Berakhir dengan pembuatan laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan Penelitian 
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TAHAPAN PENELITIAN 

Perumusan dan Identifikasi potensi 

aparatur desa guna menunjang tata 

kelola penyusunan APBDesa 

berdasarkan kinerja di Kecamatan 

Cibungbulang, Kab. Bogor 

(Studi literatur dan data sekunder) 

Rencana lokasi survey dan 

penyusunan questioner 

Observasi dan Survey 

Lapangan 
Penentuan Teknik sampling 

In Depth Interview 

stakeholder dan Tokoh 

masyarakat 
Analisis data kualitatif 

Focus Discussion Grup 

(FGD) 

Hasil Penelitian : 

• Penyusunan Anggaran yang 

baik dan benar 

• Sistem Organisasi 

Manajemen 

• Sinkronisasi terhadap 

peraturan dan kebijakan 

Pemerintah 



 
 

 

JADWAL 
 

4.1.Jadwal Penelitian  

 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Observasi awal             

2 Penyusunan proposal             

3 Penelitian lapangan             

4 Pengolahan data             

5 Penyusunan  laporan penelitian             

6 Monev 70%             

7 Monev 100%             

8 Finalisasi laporan dan luaran             
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