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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah daerah  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan untuk mempercepat terwujudya 

kesejahteraan masyarakat. Daerah otonom juga memiliki wewenang yang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat pada saat ini. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat, didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa telah 

diamanatkan bahwa tujuan pengaturan desa , antara lain mendorong prakarsa, 

gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset 

desa guna kesejahteraan bersama. 

Perwujudan otonomi desa merupakan suatu proses peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk berpatisipasi menuju kehidupan masyarakat 

dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, ini berarti otonomi masyarakat 

merupakan demokrasi. Otonomi desa juga dicirikan oleh adanya kemampuan 

masyarakat untuk memilih sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan 

terhadap masyarakat dan juga lebih kuat lagi fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan pembagunan serta meningkatkan kemampuan keuangan desa 

untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang ada di desa. Dari uraian diatas jelas 
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bahwa desa telah diberikan wewenang dalam mengarahkan dan mengatur rumah 

tangganya sendiri. 

Otonomi daerah juga perlu dipahami istilah Desentralisasi. Menurut 

Dwipayana, (Kumala Sari, 2016:10), Desentralisasi memungkinkan 

berlangsungnya perubahan mendasar dalam kerakteristik hubungan kekuasaan 

antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk 

menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Dalam 

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya 

penigkatan dalam prinsip demokrasi. Prinsip desentralisasi terkait dengan 

penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang 

mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan wilayah Yurisdikasi (Bastian,Kumala Sari 2016 :10).  

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah 

hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri rumah tangganya sesuai yang dijelaskan dari awal, dengan kehadiran 

Undang-Undang tentang desa di samping merupakan penguatan status desa 

sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk itulah Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan otonomi desa yaitu pembentukan anggaran dana desa 

sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.  

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat (Permendagri No 113 Tahun 2014). Kabupaten 50 

Kota, Provinsi Sumatera Barat, Desa (Nagari) Taeh Baruah beberapa tahun 

terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dengan 

adanya Anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang bertujuan 

dalam pembangunan, untuk itu perlu adanya transparansi anggaran di Desa 

(Nagari) Taeh Baruah. Dengan demikian  masyarakat  mengerti tentang dana desa 

yang terealisasikan dan tidak terealisasikan dengan adanya transparansi dana desa.  

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota, Taeh Baruah No 5 

Tahun 2001 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa pasal 3 dan 4 

tentang dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan dana desa tertuang dalam 

prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan dana desa antara 

lain : 

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan 

penggunaannya 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan ( Musrembang) Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa  

Berikut adalah tabel penerimaan Dana Desa Taeh Baruah Kecamatan 

Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. 
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Tabel 1.1 

Penerimaan Dana Desa  (Nagari)  Di Desa Taeh Baruah 

Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

No Tahun Anggaran Jumlah Penanggung jawab 

1. 2015   308.521.649 Kepala Desa 

2. 2016 709.013.426 Kepala Desa  

3. 2017 896. 069.897 Kepala Desa 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kubu Gadang Taeh Baruah 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui penerimaan dana desa pada tahun 

2016 ini berjumlah 709.013.426 dan telah diterima oleh kepala desa, 

dibandingkan pada tahun sebelummnya yaitu Tahun 2015, pada Tahun 2015 ini 

Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang mana Tahun 2015 Alokasi Dana 

Desa berjumlah 308.521.649 dan pada tahun 2016 berjumlah 709.013.426 

kemudian masuk tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah 896.069.897 

dengan meningkatnya pencairan dana Desa ini maka diharapkan pengelolaan dana 

ini benar benar dipergunakan untuk kebutuhan Desa Taeh Baruah untuk 

pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Terwujudnya suatu kebutuhan desa apabila urusan yang menjadi 

kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun 

tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. 

Dan lebih lanjutnya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan 

yaitu adanya transparansi dana Desa terhadap keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan di Desa (Nagari) Taeh Baruah. 
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Tabel 1.2 

Pengeluaran Dana Desa Di Desa (Nagari) Taeh Baruah Kecamatan 

Payakumbuh Kabupaten 50 Kota 2017 

  

No Pengeluaran Anggaran (Rp) 

1.  Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pemerintahan Desa : 

a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan 

b. Pendirian dan Pembangunan Badan usaha 

milik Desa 

c. Belanja Desa 

 

 

474. 292.425 

21.317 000 

20.000.000 

2.  Bantuan Sosial : 

a. Bantuan Penggulungan Bencana Alam 

b. Bantuan Penggalangan Bencana 

c. Bantuan lembaga organisasi masyarakat 

 

31.620.097 

11.341.000 

136.339.600 

3.  Pemberdayaan Masyarakat :  

a. Posyandu  

b. Kegiatan Operasional Badan Musyawarah  

c. Kegiatan operasional Desa 

d. Peningkatan Keamanan Lingkungan 

 

49.418.714 

13.129.000 

10.350.000 

84.000.000 

4.  Pemeliharaan pencegahan tindak kriminal 8.065.000 

5.  Pelatihan Aparat Desa (Nagari) 36. 197.061 

 TOTAL 896.069.897 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kubu Gadang Taeh Baruah 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa jumlah anggaran dan 

pengeluaran Tahun 2017 di Desa (Nagari) Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh 

Kabupaten 50 kota sebesar Rp. 896.069.897 direalisasikan untuk Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa, bantuan sosial, pemberdayaan 

Masyarakat, pencegahan tindakan kriminal, dan pelatihan Aparat Desa (Nagari). 

Penulis menemukan adanya fenomea terkait pengelolaan dana desa di Desa Taeh 

Baruah Kecamatan Payakumbuh, sebagai berikut: 

a. Penulis tidak menemukan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahun 

2017. 



  6 

 

 
 

b. Perangkat Desa mengungkapkan bahwa semua anggaran telah 

direalisasikan dan dipertanggung jawabkan, tanpa bukti administratif 

berupa laporan. 

c. Adanya indikasi masalah administrasi di desa Taeh Baruah, dimana 

seharusnya program dan anggaran yang telah terealisasi diuraikan 

sehingga jelas dan bersifat transparan.  

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah 

transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan 

keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) 

sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, 

bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari 

etika, semangat pelayanan, dan pertanggung jawaban publik dan, integritas 

pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-

cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan 

fungsi-fungsi pemerintah 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 transparansi, 

kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi  

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi 

(Ikhsan Budi Riharjo, 2016:2). 
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Selanjutnya penulis melakukan observasi awal kepada masyarakat desa 

Taeh Baruah dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang, penulis juga 

menemukan beberapa fakta-fakta di lapangan terkait partisipasi masyarakat di 

Desa dalam pembangunan desa tersebut, diantaranya: 

a. Masyarakat merasa tidak mau terlibat dalam partisipasi perencanaan 

program desa terutama yang terkait anggaran, dengan alasan masyarakat 

tidak paham. 

b. Masyarakat berpendapat bahwa keterlibatan dalam pembangunan desa 

yang bersifat fisik adalah wewenang pemerintah desa, masyarakat hanya 

terlibat dalam program pemberdayaan atau non-fisik. 

c. Masyarakat merasa perlu tahu tentang pengelolaan dana desa dalam 

pembangunan agar adanya kontrol, namun masyarakat cenderung tidak 

memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa yang penting 

pembangunan fisik terlaksana. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian “Pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa (Nagari) Taeh Baruah Kecamatan 

Kabupaten 50 Kota”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tampak jelas bahwa perumusan 

masalah diatas “ Apakah Terdapat Pengaruh Trasparansi Dana Desa terhadap 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

 Tujuan Penelitian untuk mengetahui “Pengaruh Transparansi Dana Desa 

Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoritis, yaitu : 

a. Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan.  

b. Dapat dijadikan sebagai pemahaman yang lebih bagi Peneliti.  

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan referensi berfikir serta 

memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khususnya 

Peneliti.  

2. Mengetahui secara lansung bagaimana pengaruh transparansi dana 

Desa terhadap masyarakat dalam pembangunan di Desa (Nagari) Taeh 

Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.  

c. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada 

Pemerintah Desa Taeh Baruah.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan latar belakang, masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menyangkut referensi-referensi, indikator-indikator dan 

buku-buku  dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini Penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis, sumber 

data, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV PROVIL DESA  

Bab ini menguraikan Sejarah Desa, kapan terbentuk, berdirinya 

Struktur, Tugas dan fungsi Aparat-Aparat Desa, 

BAB V  PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan secara kronologis dan sistematis hasil dari 

penelitian sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan 

penelitian. Pembahasan hasil penelitian dimulai dari hasil analisis 

data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti dengan 

penarikan kesimpulan. 

BAB VI PENUTUP DAN SARAN 

Bab ini berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

penelitian dan mengkaitkannya dengan perumusan masalah. 

Terjawab atau tidak perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran secara kongkrit.  

 


