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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Konsep Transparansi dalam Good Governance 

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggarakan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang 

dicapai.  

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. 

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka 

bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan 

organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku 

kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. 
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Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.  

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran 

menurut (Andrianto, 2007), yaitu : 

1. Mencegah korupsi; 

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; 

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih 

mampu mengukur kinerja pemerintah; 

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk 

memutuskan kebijakan  tertentu; 

5. Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan 

terbentuk; 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah 

saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang 

berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang 

lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi 

mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari 

penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.  

 

2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi 

Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi 

beberapa unsur yaitu:  
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a. Terbuka  

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat 

dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran 

keuangan desa.  

b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.  

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya 

yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa 

membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.  

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.  

Keputusan yang diambil dalam penyususnan anggaran dana desa 

yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa 

(Musrembang) melibatkan masyarakat.  

d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.  

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi 

masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa. 

 

2.3 Indikator Transparansi 

Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari 

transparansi adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan informasi yang jelas.  

2. Kemudahan akses informasi.  

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar 

atau permintaan untuk membayar uang suap.  

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 

lembaga non pemerintah. 
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Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa 

transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani 

kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya 

pemerintahan didaerah mereka sendiri. 

Dalam Krina (2003: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur 

transparansi yaitu : 

1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, 

brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan 

layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.  

2) Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan 

kegiatan publik, prosedur keluhan.  

3) Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice 

of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu 

kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, 

service users surveys.  

4) Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor 

Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.  

5) Pertemuan masyarakat  

6) Mimbar rakyat. 

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya 

pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang 

jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparansikan 

laporanlaporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga 
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bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan 

menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut 

mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri. 

 

2.4  Keuangan Desa 

 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak 

tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Keuangan desa merupakan 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. (Permendagri No.113 

tahun 2014)    

 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

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

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. 

(Hanif Nurcholis. 2011 : 81) 
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 Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 

artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara 

legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 

Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang 

benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. (Hanif 

Nurcholis. 2011 : 82) 

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang 

harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya: 

a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa  

c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 

d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain: 

a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa. 

c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.  

2.4.1 Otonomi Desa 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara bangsa 

ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya 
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telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa 

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya 

sendiri sertarelatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat 

keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang 

paling konkret. 

 Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan 

dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. 

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam 

pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan 

dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber 

penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) 

meliputi; hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan 

pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah 

kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian 

dari dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah. 

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam 

Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh 

kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. 

(widjaja : 2005. hlm 4) 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
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dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa . Hak dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

Keuangan Desa. ( UU no.6 tahun 2014 pasal (71) ) 

 

2.4.2. Pengertian Desa 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat stempat yang di akui dan di 

hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

(Widjaja, 2003:3). Selanjutnya desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatua masyarakat termasuk 

didalamnya suatu masyarakat hkum yang mempunyai organisasi pemerintah 

terendah dibwah Camata dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja, 2002:88) 

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa : 

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. 

(Widjaja, 2003: 3). 

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut :  
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“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. ; (UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa). 

Dalam pengertian Desa menurut HAW Widjaja dan UU nomor 6 

Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community 

yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa 

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi 

Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena 

dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan 

perwujudan Otonomi Daerah. 

Jadi pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dana mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormtati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh 
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pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyedian barang 

(pubblik goods) dan bersifat mengatur (Publik Regulation). Pelayanan tersebut 

dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki 

kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan 

lembaga perwakilan desa serta kerja sama antar desa. 

2.4.3  Dana Desa. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan  diguna

kanuntuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari 

penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa 

agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini 

diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut  

PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desaini, dapat menutup kesempatan 

beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana kedaerah 

di  Indonesia  dengan  programprogram  yang  sebenarnya  juga  dapat  menja

di  pemicu pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-

UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana 

Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota 

mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan  jumlah  desa 

dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%),  luas  wilayah (20%), dan 

angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan 
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tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran 

sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 

10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) 

secara bertahap.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan 

Desa dan dalam rangka mengoptimalkan Dana Desa, maka penggunaan dana 

desa Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana 

tersebut  tetap  sejalan dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggung 

jawab  Desa, Seperti yang dikutip dari 

https://simperdededemak.wordpress.com. 

Dana Desa di dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp. 9.066,2 

miliar namun sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia 

dari pinggiran  dalam  kerangka  NKRI  maka 

anggaran  ini  ditambah  alokasinya  di dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 

20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa 

dialokasikan sebesar Rp.  46.982 miliar. 

 

2.5 Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat 

(1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Definisi keuangan 

desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam 

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya 

kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. 

Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut.  

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. Definisi keuangan desa tersebut apabila 

dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 

tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam 

definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi 

keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah 

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak 

dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber 
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pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri 

dari:  

1. Pendapatan asli Desa.  

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.  

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten/Kota.  

4. Alokasi anggaran dari APBN.  

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.  

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 

kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan 

Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh 

Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, 

pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan 

logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber 

lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut 

Alokasi Dana Desa. 
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2.6   Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

 Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab Ketentuan Umum menyebutkan 

bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa, terdiri atas: 

2.6.1  Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaaan uang melalui rekening 

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

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: 

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

a. Hasil usaha desa antara lain; hasil Bumdes, tanah kas desa. 

b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi. 

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakat berupa 

tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

d. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana  dimaksud antara lain hasil 

punggutan desa. 

2) Transfer 

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 

a. Dana Desa. 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah. 

c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi. 

d. Alokasi Dana Desa(ADD). 

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 
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3) Pendapatan Lain-Lain. 

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,dan 

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

2.6.2  Belanja Desa 

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana 

dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenanggan Desa. 

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas 

kelompok: 

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi atas: 

a. Belanja Pegawai. 

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan 

tetap dan tunjanggan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 

tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

b. Belanja Barang. 

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

antara lain: (a) alat tulis kantor, (b) benda pos, (c) bahan/materil, (d) 

pemeliharaan, (e) cetak/penggandaan, (f) sewa kantor desa, (g) sewa 

perlengkapan dan peralatan kantor, (h) makanan dan minuman rapat, 
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(i) pakaian dinas dan atributnya, (j) perjalanan dinas, (k) upah kerja, (l) 

honorium narasumber/ahli, (m) operasional Pemerintah Desa, (n) 

operasional BPD, (o) insentif RT/RW, (p) pemberian barang pada 

masyarakat/kelompok masyarakat. 

c. Belanja Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

2) Pelaksanaan Pembanguan Desa. 

3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

5) Belanja Tak Terduga.  

  

2.7 Pandangan Islam Terhadap Transparansi 

Adapun pandangan Islam terhadap transparasi atau keterbukaan dalam 

anggaran yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash : 

 

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai 

pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan 

terpercaya”“(QS. Al-Qashash Ayat 26). 

 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, 

jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi 
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perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan 

amanat.” 

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang 

menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah 

kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan 

dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh 

kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. 

Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, 

pengolahan dan penyampaian informasi. 

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. 

Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang 

paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan: ma la yatimmul wajib illa 

bih fahuwa wajib, kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan 

sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq berkaitan dengan amanat, Bila 

shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan 

kesetiaan untuk mengalokasikan dan menditribusikan anggaran kepada yang 

berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Untuk 

mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan 

menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya. 

Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Persamaan dan Perbedaan 

Wahyu Nur 

Aini, 2015 

Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Di 

Wiilayah Kecamatan 

Purwosari Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2013-2014 

Kesamaannya  adalah sama-

sama mengukur mengenai 

transaparansi anggaran keuangan 

pemerintahan Desa Dengan 

menggunakan analisis Kualitalif. 

Namun, yang menjadi perbedaan 

terhadap penelitian peneliti 

terletak pada fokus 

penelitiannya, dimana dalam 

penelitian terdahulu tersebut 

yang menjadi fokus 

penelitiannya  adalah Alokasi 

Dana Desa(ADD). Sedangkan 

penelitian peneliti adalah 

mengenai Dana Desa (DD) dan 

perbedaan lainnya terletak pada 

lokasi penelitian dimana peneliti 

melakukan penelitian pada Desa 

Sekeladi Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir. 

Noor Rizqia 

Sari, 2015 

Analisis Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan 

Penggunaan Alokasi Dana 

Desa Pada Desa Sungai Bali 

Kecamatan Pulau Sebuku 

Kabupaten Kota Baru 

Adapun persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama 

mengukur transparansi keuangan 

Desa. Sedangkan perbedaan 

penelitiannya terletak pada fokos 

penelitian. Fokus penelitian 
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Kalimantan Selatan. peneliti terdahulu tersebut lebih 

pada Alokasi Dana Desa 

sedangkan fokus penelitian 

peneliti adalah mengenai Dana 

Desa (DD). 

Mela Dwi 

Purwati, 

2014 

Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan 

dan Penggunaan ALokasi 

Dana Desa dalam 

Mewujudkan Good 

Governance ( Studi pada 

Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar. 

Persamaan pada penilitian ini 

yaitu sama-sama mengukur 

tingkat transparansi keuangan 

Desa. Namun, yang menjadi 

perbedaan terhadap penelitian 

peneliti terletak pada fokus 

penelitiannya, dimana dalam 

penelitian terdahulu tersebut 

yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah Alokasi 

Dana Desa(ADD). Sedangkan 

penelitian peneliti adalah 

mengenai Dana Desa (DD) 

 

Sumber : Data Diolah, 2018 

 

2.9 Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu 

yang menjadi pusat perhatian Ilmu Masri Singarimbun (Dalam Munjahidi 

2013:34). Melalui konsep, penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan 

pemikirinnya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang 

berkaitan satu sama dengan lainnya. 
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1. Pemerintah Daerah: Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur dalam penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Otonomi Daerah: Pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus 

daerahnya masing – masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Otonomi Desa: Merupakan otonomi yang utuh dan bukan merupakan 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, melainkan memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui 

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 

4. Pemerintah Desa: Lembaga penyelenggara pemerintahan yang bertugas 

mengelola wilayah tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5. Dana Desa: Dana yang berasal dari APBN dan di transfer melalui APBD 

daerah untuk digunakan dalam rangka membiayai pembangunan, 

penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan kemasyarakatan. 

6. Transparansi: Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 
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2.10 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan mengukurnya maka akan 

bisa mengetahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel 

tersebut.  

Dalam mengukur Transparansi Keuangan Desa Di Desa Sekeladi 

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi indikatornya 

yaitu : 

Tabel 2.2  

Indikator Analisis Transparansi Dana Desa Di  Kepenghuluan Sekeladi 

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 

  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Transparansi 

Penggunaan Dana 

Desa 

1. Keterbukaan 

Informasi   

a. Transparansi penggunaan 

dana desa 

  

b. Upaya Aparaturt Desa 

 

c. Sumber informasi dana 

desa 

 

d.    Pengetahuan Masyarakat. 

 

e.  Sistem informasi anggaran 

dana desa 

 

2. Keputusan melibatkan 

masyarakat.  

a. Keterlibatan Masyarakat 

 

b. Upaya Aparatur desa 

dalam melibatkan 

masyarakat 

 

3. Menampung aspirasi 

dari masyarakat desa.  

a. Aspirasi Masyarakat 

 

b. Upaya Aparatur Desa 

Sumber : Diolah dari teori Andrianto, 2007 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Berfikir merupakan uraian atau pernyataan yang 

menggambarkan kejelasan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelas 

nya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan, 2018 

 

 

 

 

 

Analisis Transparansi Penggunaan Dana Desa 

Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir 

1. Keterbukaan Informasi 

2. Keputusan Melibatkan Masyarakat 

3. Menampung Aspirasi Masyarakat Desa 

Terwujudnya Transparansi Penggunaan Dana Desa 

Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih 

Kabupaten Rokan Hilir 


