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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Otonomi Desa 

 Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan 

pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati 

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai ketentuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan 

perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata memiliki kekayaan 

harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud 

demokrasi Desa, dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga 

Legislatif dan Pegawas terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran pendapatan 

dan belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan 

persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntunkan dengan 

pihak lainnya dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa. Dengan demikian 

Desa diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa 

seragam yang diciptakan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi 

landasan yang kuat bagi terwujudnya ” Development Community” dimana desa tidak 

lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa 

merupakan “Independent  Community” yaitu Desa dan Masyarakatnya berhak 

berbicara atas kepentingan Masyarakat sendiri.  
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 Otonom Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu 

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat 

urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan 

hak hak istimewa, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan Dana 

Desa, pemilihan Kepala Desa serta Pembangunan Desa. Sedangkan Daerah otonomi 

menurut Kusumahatmaja (1979) yang dikutip oleh Sarundjang dalam Jurnal Selvia 

Fitri (2016 :16) bahwa dalam perkembangan sejarah di Indonesia, Otonomi selain 

mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti “Pemerintahan” dalam 

literatur Belanda, Otonomi berarti pemerintahan itu sendiri yang mengatur 

wilayahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian dampak 

pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi administrasi lembaga 

pemerintah daerah akan tetapi berlaku juga kepada masyarakat (publik) badan atau 

lembaga swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Dengan otonomi 

terbuka kesepatan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.  

 Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, 

tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi Daerah dituntut 

mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan 

ketata laksanaan, Kualitas Personal (Birokrat), kelayakan Organisasi, dan 

kecanggihan administrasi.  
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2.2. Dana Desa 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang cara 

pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, 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 penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 

2.3. Pengelolaan Dana Desa 

 Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian 

pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan 

potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.  Pengelolaan DD dalam Peraturan 

Presiden No 60 tentang Dana Desa Pasal 2 yang berbunyi Dana Desa dikelola secara 

tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, 

penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa Pasal 22 Ayat 2 berbunyi 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Desa, diutamakan untuk dilakukan 

secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
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diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa 

setempat.  

 

2.4.  Transparansi Dana Desa 

A. Konsep Tranparansi dan  landasannya 

Pengertian Transparansi yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam 

penelitian ini adalah terbukanya akses bagi Masyarakat dalam memperoleh informasi 

mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Alokasi 

Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil 

yang dicapai.  

b. Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah 

dengan rakyat. 

c. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu 
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masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yaitu :  

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat  

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan  

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.  

d. Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif 

dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban 

para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang 

otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.  

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik 

adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan 

diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah 

diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan 

kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon 

informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi 

tertentu. 

Transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti : tembus cahaya ; 

tembus pandang ; bening (bila penggunaannya pada objek seperti kaca) yang 

penggunaannya sering terhadap suatu benda / objek yang berbentuk tipis atau tampak 

bening pada penglihatan.Bila dikaitkan dengan suatu halArti transparansi adalah 

sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan 
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ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, 

dan pengambilan keputusan kolektif. kondisi dimana aturan dan alasan di balik 

langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka.Pengertian 

transparansi itu sendiri ialah adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat 

dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih 

ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan / sikap yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada 

sebuah hal yang mereka kerjakan. 

sedangkan partisipasi ialah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau 

individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap 

tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.Artinya setiap kali 

ada  pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat 

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan 

jasa. 

Konsep transparansi terhadap partisipasi ialah apabila ada suatu hal yang tidak 

tersembunyi, terbuka, jelas informasinya dan dapat dipertanggung jawabkan 

keberadaanya maka akan mengakibatkan seseorang atau kelompok akan ikut terlibat 

untuk berkontribusi dalam bentuk baik saran atau pendapat, keterampilan dan jasa. 

Dengan adahnya transparansi maka seseorang akan ikut ambil andil untuk ikut 

mempertangging jawabkan keterlibatannya setiap kali ada pembuatan pengambilan 

keputusan.  
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B. Prinsip-Prinsip Transparansi 

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang 

dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:  

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara 

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.  

3. Adanya laporan berkala mengenai pendaya gunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.  

4. Laporan tahunan.  

5. Website atau media publikasi organisasi. 

6. Pedoman dalam penyebaran informasi.  

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan 

dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam 

perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :  

1. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan 

pendapatnya.  

2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu 

diketahui oleh masyarakat.  

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan 

rancana). 

4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.). 

5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.  
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Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah 

informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak 

masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :  

1. Hak untuk mengetahui  

2. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik  

3. Hak untuk mengemukakan pendapat  

4. Hak untuk memperoleh dokumen publik  

5. Hak untuk diberi informasi  

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam 

penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh 

masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya 

laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang 

dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi 

menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui 

penyediaan informasi yang akurat dan memadai. 

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan 

berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, 

misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, 

transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa 

dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.  
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Indikator Transparansi Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa 

transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :  

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen  

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi  

3. Keterbukaan proses  

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi  

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum 

dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, 

dengan indikator sebagai berikut :  

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu  

2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya  

3. Kemudahan akses informasi  

4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indicator prinsip 

transparansi dalam penelitian ini adalah :  

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan,prosedur 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban  

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat  

3. Keterbukaan proses pengelolaan  

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD 
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2.5. Pembangunan Desa 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan 

pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa 

menurut UU No 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan.  

a.  Pemberdayaan Masyarakat  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi 

dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator keberhasilan masyarakat 

untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu : 
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1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang 

dilaksanakan.  

2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.  

3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh 

pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.  

4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukan 

untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.  

5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang 

pelaksanaan program kegiatan.  

6. Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah.  

7. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang 

kesehatan.  

8. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.  

9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan 

kehidupan kesehatan.  

10. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.  

b.  Pembangunan Fisik  

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk 

mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan 

tersebut dapat dilihat secara kongkrit nyata dari bentuk perubahannya. 

Dengan kata lain bahwa menurut Fuji, (Agus Salim 2017:31) ”Perubahan itu 
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identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya 

gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan 

jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Pembangunan fisik, 

seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain 

sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi”. 

Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana 

infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan seperti pembangunan 

jembatan yang menghubungkan suatu desa ke desa lain yang dilintasi oleh 

sungai. 

 

2.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan 

oleh kelompok yang berpatisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat Pasaribu,(Azis 

Muthalib, 2016:101). Untuk menumbuhkan dan menggerakan semangat partisispasi, 

diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. 

Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan 

masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang 

dilarang dari atas. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan 

emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk 

memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut 

tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.  
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Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan 

desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong 

dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, 

sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang 

ada.Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena 

mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Davis 

(1962) mengatakan Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan 

emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya 

untuk mendukung atau menujang tercapainya tujuan kelompok serta ikut bertanggung 

jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam 

penyelenggaraan untuk meningkatkan pembangunan desa, dalam rangka mewujudkan 

kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa tersebut. Oleh sebab itulah, masyarakat 

desa yang bersangkutan harus terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan 

pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi 

terhadap program pembangunan desa. Oleh sebab itulah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang sedang 

berlangsung, fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi 

yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan 

menentukan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu 

tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang 

melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat 
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itu sendiri. Fungsi kepala desa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut 

adalah dengan memberikan stimulasi atau melalui kegiatan bimbingan, pendidikan, 

pembinaan dan memfasilitasi untuk memberikan dorongan, semangat dalam rangka 

melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga dapat menumbuhkan atau membangkitkan 

kekuatan yang terdapat dalam diri masyarakat untuk berbuat atau bertindak dalam 

rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Masyarakat desa adalah 

merupakan tanggungjawab nasional, tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah 

kecamatan, dan pemerintah Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan 

Pembangunan Desa itu sendiri sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Berbagai 

permasalahan yang dialami dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, 

menuntut agar sasaran pembangunan itu harus lebih banyak diarahkan di daerah 

pedesaan. Masyarakat desa dalam perspektif pemerintahan diletakkan pada seluruh 

kegiatan yang proses demi proses diarahkan untuk mencapai tujuan. Namun di desa 

masih diliputi oleh beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan pendidikan, personil 

administrasi, dana, serta sarana dan prasarana, sementara di lain pihak tuntutan 

pembangunan semakin meningkat yang menuntut kemampuan aparat pemerintah 

desa yang bersangkutan.  

Pembangunan desa bila ditinjau dari segi metodenya adalah merupakan suatu 

proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai kegiatan pemerintahan, dan juga 

berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Namun titik berat pelaksanaannya atau 

sepanjang prosesnya, masyarakatlah yang paling berperan. Peran masyarakat tersebut 

adalah selain sebagai objek pembangunan (berarti masyarakat terkena langsung 
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berbagai kegiatan pembangunan), dan juga sebagai subyek pembangunan (berarti 

mereka harus mampu untuk berprakarsa membangun desanya dengan asas 

keswadayaan dan kemandirian mereka sendiri). Tujuan pembangunan desa itu sendiri 

adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun 

batin, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja 

sebagai objek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya 

secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tahap pertama yang 

diharapkan dari partisipasi masyarakat adalah dalam bidang perencanaan 

pembangunan desa. Suatu rencana adalah merupakan bentuk dari kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan potensi sumber daya sebaik 

mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dalam proses manajemen, perencanaan merupakan hal yang 

mutlak diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk 

perencanaan pembangunan di tingkat desa, kepala desa harus dapat memainkan 

fungsinya dengan berperan sebagai mediator dari berbagai kegiatan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam merencanakan program pembangunan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itulah perencanaan pembangunan yang 

dibuat harus melihat kondisi masyarakat setempat.  
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2.7. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa 

Alasan anggota masyarakat diajak untuk ikut berpatisipasi adalah karena 

masyarakat dianggap lebih mengetahui tentang permasalahan dan kebutuhan mereka 

sendiri. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan 

ekonomi masyarakatnya. 

2. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang 

terjadi dalam   masyarakat.  

3. Mereka   mampu   merumuskan   solusi   untuk   mengatasi permasalahan  

Dan kendala   yang   dihadapi   masyaraka.  

4. Mereka   mampu memanfaatkan   sumberdaya   pembangunan   (sumberdaya   

manusia,  sumberdaya alam, dana, dan Teknologi) yang  dimiliki  untuk  

meningkatkan  produksi dan produktivitas  dalam  rangka  mencapai  sasaran  

pembangunan  masyarakatnya.  

5. Anggota  masyarakat  dengan  upaya  meningkatkan  kemauan dan 

kemampuan sumberdaya  manusianya  sehingga  dapat  berlandaskan  pada  

kepercayaan  diri dan keswadayaan  yang  kuat  mampu menghilangkan  

sebagian  besar  ketergantungan terhadap pihak luar Adisasmita ( Yudhiansah 

Eka Saputra, 2016:9).  

Ariyani (Yudhiansah Eka Saputra, 2016:9) menyatakan    partisipasi    

masyarakat    dalam    proses  pembangunan  akan  menjadi  tindakan  yang  nyata  
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apabila  tiga  faktor  utama  yang mendukung  ini  terpenuhi,yaitu  adanya kesadaran  

pada  diri  yang  bersangkutan tentang  adanya kesempatan, dana dan  kemauan  

(sikap  positif  terhadap sasaran partisipasi)  serta  didukung  oleh  kemampuan 

(inisiatif  untuk  bertindak  dengan komitmen). Faktor utama tersebut: kemauan, 

kemampua dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpatisipasi . Partisipasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Faktor internal, mencakup 

karakteristik individu yang dapat mempengaruhi    individu    tersebut    untuk    

berpartisipasi    dalam    suatu kegiatan.   Karakteristik   individu   mencakup   umur,   

tingkat   pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman 

berkelompok. 

 

2.8.  Pandangan Islam Tentang Penelitian 

a. Ayat tentang kepemimpinan  

Kepemimpinan dalam islam dikenal dengan istilah imamah, 

sedangkan pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin dalam 

islam sangatlah  penting. Bahkan keberadaannya fardu kifayah, dimana 

setiap manusia akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemimpin dan 

pembebanan hukum tersebut terbebas manakala salah seorang dari umat 

telah terpilih menjadi pemimpin. Keberadaan seseorang pemimpin yang 

diakui oleh syariat menunjukkan seorang pemimpin itu harus mengerti 

akan agamanya. Ilmu yang membahas tentang pemerintahan dalam islam 

dikenal dengan fiqh siyasah.  
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Saidina Ali pernah berkata,” lebih baik dipimpin oleh orang yang 

zalim dari  pada negara tidak ada pemimpin. ” ini menunjukkan bahwa 

keberadaan pemimpin dalam negara itu mutlak diperlukan. Dalam sebuah 

pengajian bersama, Marhaban Habibi Bakongan (Waled Bakongan), beliau 

menjelaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib dan setiap insan 

akan berdosa jika tidak ada pemimpin walaupun Cuma sehari melihat 

kenyataan  yang seperti ini tentulah tidak ada alasan bagi kita untuk 

menolak keberadaan seorang pemimpin.  

Untuk menjalankan aturan Allah SWT dibutuhkan seorang pemimpin 

yang akan mengayomi manusia kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan 

syariat. Banyak sekali ayat  yang menjelaskan tentang pentingnya 

pemimpin dalam kehidupan ini. Bahkan awal penciptaan Nabi Adam as di 

alam semesta ini pun dengan tujuan menjadikannya sebagai khalifatul ardhi 

(pemimpin di muka bumi)  

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnanhnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada  Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(QS.An-Nisa(4):59) 
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Adapun dijelaskan dalam Firman Allah dalam Surat Albaqarah 267 

yang berbunyi: 

 

   Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  

Allah) sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  

sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  

kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  

kamu  menafkahkan  daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri  

tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  

mata  terhadapnya.  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah 267).  

b. Hadist tentang kepemimpinan 

Hadits Nabi  berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya 

Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi  Shalallahu „Alaihi 

Wassallam bersabda: 

ُروا أََحَدهُم  إَِذا َكاَن ثاَلَثَةٌ فِي َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

Artinya:   “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat 

salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR 

Abu Dawud dari Abu Hurairah). 

 

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat 

memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini 

memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat 

sedikit (kecil) pun, Nabi  memerintahkan seorang Muslim agar memilih 

dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

1. Risha Umami dan Idang Nurodin meneliti tentang Pengaruh Transparansi 

Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa,hasil dari 

Penilitinya adalah Dari  hasil    analisis  pengolahan  data bahwa  thitung >  

t (5,494  >  2,017) sehingga H1 diterima, maka berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini   dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan 

prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip 

tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada   masyarakat   

setiap   pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan   baliho   

tentang   Laporan Pertanggungj awaban Realisasi Anggaran    Pendapatan    

dan    Belanja Desa (LPJ RAPB Desa). 

2. Mukhtiadi dan Sjafari. meneliti tentang Pengaruh Pengaruh Partisipasi 

Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik Di Desa Sukaratu 

Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, hasil Penelitinya adalah penelitian   

ini   terdapat pengaruh yang   signifikan   antara  partisipasi masyarakat 

terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan  

Cikeusal kontribusi  partisipasi  masyarakat  terhadap  keberhasilan 

pemangunan  fisik sebesar 76,9% sedangkan sisanya  merupakan  faktor 

usia, jenis kelamin,  pendidikan  dan  pemerintahan   yang  terbuka,  

bertanggung jawab  dan berkesinambungan.  
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3. Deni Boy dan Hotniar Siringoringo. Meneliti tentang Pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi penelolaan Anggaran terhadap partisipasi 

masyarakat ,hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara variabel terikat 

dan variabel bebas Hal tersebut sesuai dengan penelitian Werimon, dkk 

(2007) yang menyatakan bahwa interaksi antara dewan tentang anggaran 

dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik 

berpengaruh cukup signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat 

nilai signifikansinya sebesar 0,266. 

 

2.10. Defenisi Konsep 

 Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian digunakan untuk tidak terjadi 

kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan penelitian lebih terarah dan 

terfokus untuk itu penulis akan membagi konsep-konsep yang digunakan untuk 

pembahasan antara lain :kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan penelitian 

lebih terarah dan terfokus untuk itu penulis akan membagi konsep-konsep yang 

digunakan untuk pembahasan antara lain :kesalahan persepsi dalam pemahaman 

tulisan dan penelitian lebih terarah dan terfokus untuk itu penulis akan membagi 

konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasan antara lain :kesalahan persepsi 

dalam pemahaman tulisan dan penelitian lebih terarah dan terfokus untuk itu penulis 

akan membagi konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasan antara lain : 
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1. Transparansi 

Transparansi adalah adanya keterbukaan atau terbukanya akses bagi 

masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Dana Desa.  

2. Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan belanja Daerah kabupaten /kota dan digunakan untuk  

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Partisiapasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah suatu bagian atau proses dari 

pembangunan desa dan adanya keterlibatan pemerintah desa sangat penting 

untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpatisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan.  

4. Pembangunan desa 

Pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa(Permendagri No 114 tahun 2014).   
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2.11. Konsep Operasional Penelitian 

Untuk tidak mengaburkan konsep dalam penelitian ini dan untuk mencapai  

persamaan pengertian, maka penulis akan membatasi konsep-konsep yang akan 

digunakan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator 

Transparansi Dana (Variabel bebas) 1. Transparansi informasi Keuangan 

Dana Desa 

2. Pelaporan dan penyebaran 

Informasi 

3. Keterbukaan proses Perencanaan 

Partisipasi Masyarakat(Variabel terikat) 1. Keterlibatan dalam Rapat/ 

Musyawarah 

2. keterlibatan dalam penyusunan 

rancangan rencana pembangunan 
3. keterlibatan dalam penentuan skala 

prioritas kebutuhan 

 

2.12. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah 

yang didasarkan teori yang relavan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Ha :  Terdapat pengaruh transparansi dana desa terhadap partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di desa taeh baruah kecamatan payakumbuh kabupaten 

lima puluh kota.  

H0 :  tidak terdapat pengaruh transparansi dana desa terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa taeh baruah kecamatan payakumbuh 

kabupaten lima puluh kota.  


