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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan
Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan
keuangan desa Lubuk Siam. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengelolaan
keungan desa Lubuk Siam penulis merujuk pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menegenai Pengelolaan keuangan desa dan teori
Hanif Nurcholis bentuk pengelolaan keuangan desa berdasarkan tranparan,
akuntabel, partisipatif, tertib dan displin anggaran.
Penelitian ini menggunakan teknik kulaitatif secara deskriptif. Data yang
digunakan adalah wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Informan dalam
penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan,
Kepala Urusan Pembangunan, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan masyarakat desa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan
indikator tentang penelitian ini adalah sesuai dengan prinsip pengelolaan
keuangan desa yaitu tarnparansi, akuntabel partisipatif dan tertib dan disiplin
anggaran. Bentuk tranparansi hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk
keterbukaan menegenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah
desa Lubuk Siam kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Kemudian
indikator selanjutnya adalah akuntabilitas, hasil penelitian ini sudah berjalan
dengan baik dengan hasil pemerintah desa lubuk siam membuat laporan
pertanggung jawaban dan setiap pembangunan di sesuaikan dengan apa yang
direncanakan di awal. Mengenahi partisipatif pemerintah desa kepada
masyarakat sudah berjalan dengan baik namun keikut sertaan atau partisipasi
masyarakat secara umum belum berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat
sibuk dengan urusannya masing masing, dan untuk tertib dan disiplilin anggaran
hasil penelitian ini adalah sudah berjalan baik di buktikan dengan keuangangan
desa yang dikelola secara disiplin anggaran dalam pendapatannya yang terukur
secara rasional dengan bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun
anggaran yang bersangkutan dalam bentuk APBDesa lubuk siam. dari hasil
penelitian juga diketahui bahwa ada kendala-kendala dalam pengelolaan
keuangan desa dalam pembangunan desa lubuk siam adalah keterlambatannya
Dana desa yang cair dari pemerintah kabupaten atau provinsi yang
mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan proyek pembangunan desa, tinggat
patisipasi masyarakat yang kurang sehingga dalam pengelolaan keuangan desa
pemerintah desa harus giat lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
lubuk siam.
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