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ABSTRAK 

 

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  

DI DESA SALO TIMURKECAMATAN SALO  

KABUPATEN KAMPAR 

 

OLEH 

 

NURUL FARHANA PUTERI 

11675202031 

 

 Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat 

penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Salo Timur. Tujuan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa 

Salo Timur Kabupaten Kampar  dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat 

transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo 

Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori konsep Good Governance, 

Reformasi Birokrasi, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi 

serta konsep Islam tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa,  Metode 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Desa Salo Timur sudah melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan 

desa dengan melibatkan masyarakat di dalam menyusun perencanaan, 

mengikutsertakan masyarakat di dalam pelaksanaan, serta melaporkan kepada 

masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

tersebut, adapun faktor penghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di 

desa Salo Timur tersebut adalah beberapa orang sumber daya manusia yang ada di 

pemerintahan yang kurang memahami mekanisme pengelolaan keuang desa serta 

media massa yang digunakan oleh pemerintah desa yang hanya berupa 

baliho/spanduk. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan pemerintah yang solid 

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran . Good 

governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaanyya yang dapat dipertanggung jawabkan 

bersama. Sebagai suatu konsesnsus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, 

dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia 

aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien , tetapi 

juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala 

Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, dan di dalam 

melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa. Adanya Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam PP No 

 

1 



 

 

2 

43 Tahun 2014 seharusnya Desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel 

terhadap proses penegelolaan keuangan kepada masyarakat. 

Meningkatnya kepecayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan 

menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya 

pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa. Akan tetapi 

masyarakat Desa kurang mengetahui masalah keuangan desa, karna yang 

diumumkan oleh pemerintah desa hanya penerimaan nya aja, akan tetapi rincian 

dana nya tidak,  dan masyarakat juga menganggap itu hanya sebagai urusan 

pemerintah desa. 

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui 

layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, sebagaimana di atur dalam UU No 6 Tahun 

2014, akan tetapi faktanya tidak adanya keterbukaan informasi kepada 

Masyarakat berapa sebenarnya dana desa yang dikucurkan atau diberikan oleh 

Pemerintah Pusat atau Kabupaten kepada Pemerintah Desa setiap tahunnya  

padahal peraturan perundang-undangan mewajibkan Pemerintah Desa dan Kepala 

Desa memberikan informasi kepada Masyarakat Desa tentang hal tersebut. 

Dengan tidak adanya keterbukaan informasi tentang realisasi penggunaan dana 

desa kepada Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa dan Kepala Desa, bagaimana 

Masyarakat Desa dapat mengawasi / mengontrol penggunaan dana desa, apakah 
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sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemerintah Pusat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa. 

Desa Salo Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Salo Kabupaten Kampar. Salah satu kendala yang dirasakan oleh Desa Salo Timur 

adalah transparansi yaitu pencatatan pembukuan keuangan yang seharusnya 

dikelola bersama dengan perangkat desa lainnya di dalam penggunaan dari 

keuangan desa tersebut hanya dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa saja 

sehingga banyak dari perangkat desa lainnya tidak mengetahui dengan pasti dana 

yang digunakan untuk pembangunan desa. 

Tabel 1.1 Data Belanja Desa Salo Timur 

No Belanja Desa Tahun 2018 Tahun 2019 

1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

Rp. 422.490.000 Rp. 560.274.000 

2 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 

Rp. 639.302.000 Rp. 972.030.000 

3 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Rp. 113.600.000 Rp.   86.836.000 

4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

Rp.   71.400.000 Rp.   41.500.000 

 Total Rp. 1.246.792.000 Rp. 1. 660.640.000 

Sumber : APBDesa Salo Timur 

 

 Berdarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran untuk Belanja Desa 

Salo Timur dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat, namun banyaknya 

masyarakat Desa Salo Timur  tidak mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut 

digunakan. Di dalam tabel 1.1 dapat dilihat Belanja Desa terdiri dari Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 
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akan tetapi dana desa atau keuangan desa yg digunakan untuk keperluan masing-

masing bidang tersebut tidak jelas kemana dan untuk apa saja dana itu digunakan.  

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas pendapatan desa, 

belanja desa, dan pembiayaan. 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  meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui  Rekening  

Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU 

Desa bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah; 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);  

3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;  

4. Alokasi Dana Desa; 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 

6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; 

7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri 

dari: 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

b. Transfer 

c. Pendapatan Lain-Lain 
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Gambar 1.1 

Aliran Pendapatan Desa 
 

 

 

Sumber: diolah dari peraturan tentang Desa 
 
 

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

Kelompok PADesa terdiri atas jenis: 

a. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas 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. 

b. Hasil Aset,  misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian 
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umum dan jaringan irigasi. 

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat 

berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa. 

2. Pendapatan Transfer Desa 

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: 

a. Dana Desa; 

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

Daerah; 

c. Alokasi Dana Desa (ADD); 

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; 

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

3. Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa 

secara nasional dalam APBN setiap tahun. 

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa 

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

(on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung 
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berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka 

kemiskinan dihitung dengan bobot: 

a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 

b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota. 

c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. 

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks 

kemahalan konstruksi. 

Berdasarkan  besaran  Dana  Desa setiap kabupaten/kota, 

bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di 

wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap 

desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

Kabupaten/Kota  menghitung  besaran Dana Desa  untuk  setiap  

desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka 

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot: 

a. 30% untuk jumlah penduduk desa. 

b. 20% untuk luas wilayah desa. 

c. 50% untuk angka kemiskinan desa. 

Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  desa  digunakan  sebagai  

faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor 

yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
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transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah 

penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat 

kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. 

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas 

berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP 

tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian  

dengan  cara  90%  dibagi  merata,  sedangkan  10% secara proporsional. 

Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan 

November dimajukan menjadi Bulan Oktober. 

4. Alokasi Dana Desa 

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang 

wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun 

anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan 

yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 

Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: 

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 

b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, 

dan tingkat kesulitan geografis desa. 

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. 
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Dalam proses penganggaran desa, Bupati/ Walikota 

menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari 

setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran 

Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling 

lambat disepakati akhir bulan Juli. 

5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 

10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa 

tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan 

ketentuan: 

a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. 

b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan 

retribusi dari desa masing-masing. 

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada 

Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka 

waktu  10  (sepuluh)  hari  setelah  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan 

Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati 

Kepala Daerah bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sesuai 

ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli. 
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6. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota 

Pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota dapat  memberikan 

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota 

kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan 

desa. 

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya 

diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka 

membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. 

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan 

pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam 

rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak 

diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 

30%. 

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada 

Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala 

daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari 

gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB 

Desa. 
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7. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan 

Sumbangan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikat  berupa  pemberian 

berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau 

bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

dibayar kembali oleh desa.Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan 

yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

Di desa Salo Timur untuk pengelolaan keuangan desa tidak terlihat 

jelas kemana dan untuk apa saja dana desa itu digunakan, selain 

masyarakat menganggap itu hanya urusan pemerintah, pemerintah Desa 

Salo Timur pun tidak memberikan informasi yang jelas mengenai 

pengelolaan keuangan desa tersebut. 

Dalam ketentuan Umum Permendagri No 113 Tahun 2014 

disebutkan bahwa : 

  “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, 

Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran” 

 

Sehingga dengan adanya peraturan mengenai asas-asas pengelolaan 

keuangan  tersebut diharapkan desa Salo Timur dapat mengelola 

keuangannya secara terbuka. Baik mengelola pendapatan dan sumber-
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sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, 

pada kenyataannya Desa Salo Timur belum sepenuhnya menjalankan asas 

tersebut. 

Berdasarkan permasalahan dan gejala-gejala yang telah dipaparkan 

dan dijelaskan penulis, yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa 

di Desa Salo Timur Kecamatan Salo, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan menganalisa permasalahan yang ada dengan melakukan 

penelitan dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah 

desa yang out-putnya berupa pelayanan public, pembangunan, perlindungan 

masyarakat, serta medorong tingkat partisipasi masyarakat, untuk pemberdayaan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat melalui 

pemerintah daerah berupaya memberdayakan desa demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan penulis dapat 

dirumuskan pokok penelitian yakni : 

1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Salo Timur 

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ? 

2. Apakah faktor yang mengahambat transparansi pengelolaan keuangan 

Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa di 

Desa Salo Timur Kecamatan Salo. 

2. Untuk faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan Desa 

di Desa Salo Timur Kecamtan Salo Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

perkembangan ilmu Administrasi Negara 

2. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan tentang definisi konsep, teori-teori yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah penelitian, referensi yang 

bersumber dari buku, riview, jurnal publikasi yang relevan dengn 

masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang 
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berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan 

secara islam, definisi konsep, kerangka pemikiran dan konsep 

operasional. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik dan 

pengumpulan data serta analisis data. Dengan demikian dapat 

diketahui beberapa jumlah sampel yang diambil, teknik dan metode 

serta analisa apa yang dapat digunakan. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan dan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas 

objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran 

yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Good Governance 

Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan 

struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah 

faktor terkuat yang saat ini sangat mempengaruhi baik buruknya dan tercapai 

tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian 

hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan 

baik kepentingan individu , kelompok, dan/kepentingan masyarakat nasional 

bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan 

tersebutselalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang 

namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama. 

Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang 

membuat sulit tercapainya kata “sepakat”. 

Kunci utama dalam memahami good governance adalah pemahaman atas 

prinsip-prinsip di dalam nya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan 

tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai 

bila ia telah bersinggungan dengan semua undur prinsip-prinsip good governance. 

Prinsip-prinsip gooad governance itu ialah : 

1. Partisipasi Masyarakat 

2. Tegaknya Supernasi Hukum 

3. Transparansi 

4. Peduli pada Stakeholder 
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5. Kesetaraan 

6. Efektifitas dan Efisiensi 

7. Akuntabilitas 

8. Visi Strategis 

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan 

permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian 

waktu dan harga yang menyeabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara 

wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan kepada 

pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan 

alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan 

memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik disamping 

permasalahan di atas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat 

yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat 

ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi sehingga 

harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini 

terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya 

pelayanan tetapi lebih mengarah kepada kekuasaan. 

 

2.2 Reformasi Birokrasi 

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum 

menunjukkan arah perkembnagan yang baik, karena masih banyak ditemukan 

birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik 

KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari 

harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi yang akuntabel dan baik, maka 
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pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu PP No 80 Tahun 2011 

Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. 

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah 

yang profesional dengan karakterisktik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan 

bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan 

berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis 

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain 

itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan 

komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan 

untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh 

karena ituharus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, 

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses 

pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak 

termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 
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2.3 Desa 

Menurut Widjaja (2003:3) yang dimaksud dengan desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-

usuk yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan 

desa adalah keanekaragaman, pertisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Hanif Nurcholis (2011:3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan 

pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang 

diberi hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan 

adalah satuan pemerintah admnistrasi yang hanya merupakan perpanjangan 

tangan dari pemrintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum 

melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah 

kabupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan 

batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak 

mengatur dang mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepenttingan masyarakat 

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

dihormati dalam sisitem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 

ayat 12). 

Undnag-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata 

kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat maupun pengembangan 
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otonomi yang mungkin dikembangkan didesa serta penguatan sisitem informasi 

desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. 

Bila undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini di terapkan secara 

sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk 

menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran 

akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas 

perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

4. Urusan peerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan 

kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan 

membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu 

desatidak dikelola secara tekrokrotis tetapi harus mampu memadukan realita 
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kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai global yang mengandung tata 

aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi 

desa berupa hak tanah potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi yang dinamika 

sosial politik yang dinamis itu menuntut karifan dan profesionalisme dalam 

pengelolaan desa menuju pengoptimalan pelayanan, perberdayaan, dan dinamisasi 

pembangunan masyarakat desa. 

 

2.4  Keuangan Desa  

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) 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 pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari APBN. 

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW. 

Wijdjaja berpedoman pada (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 

1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban. 
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Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud 

dengan 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. Sumber keuangan desa atau 

pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa 

terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 

desa. 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/ Kota 

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah 

 

2.5  Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa 
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adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah 

Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

Hanif Nurcholis (2011:83) pengelolaan keuangan desa merupakan 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasa keuangan desa. Kepala desa 

sebagai kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolalaan 

keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan 

desa yang dipisahkan. 

1. Perencanaan 

Hanif Nurcholis (2011:107) dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. 

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu 

melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari atas ketua RT/RW, 

tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua 

organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain. 

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 

RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan 

desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, 

dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, 

disertai dengan rencana kerja 
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b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. 

Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja 

dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan RPJMDes. 

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnnya. 

Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan 

RKPDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa 

, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana 

pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana 

Pembnagunan Desa.  

Adapun peserta forum Musrenbangdes terdiri atas : 

a. Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM-Desa) membantu pemerintah 

desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes 

b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber 

c. Rukun Warga/ Rukun Tetangga , Kepala Dusun, Kepala Kampung, 

dan lain-lain sebagai anggota, dan 

d. Warga masyrakat sebagai anggota. 
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Perencanaan Desa yang sudah disepakatiditetapkan dalam peraturan 

desa untuk RPJMDes dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDes . 

Kepala Desa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati-walikota 

melalui camat. Laporan RPJMDes dan RKPDes disampaikan paling 

lambat 1 bulan sejak diterapkan . setelah dinyatakan resmi oleh 

Bupati/Walikota RPJDes dan RKPDes bis dilaksanakan oleh kepala desa. 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa 

dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat 

pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib 

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  
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masyarakat  desa,  yang  terdiri  atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

pelantikan kepala desa. 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 

informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan 

pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa 

mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan 

dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September 

tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi 

uraian sebagai berikut: 

1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 

2) Prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang  dikelola  

oleh desa 

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola 

melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; 

4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran  desa  yang dikelola 

oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota; 

5) Pelaksana  kegiatan  desa,  yang  terdiri  atas  unsur  perangkat  

desa dan/atau unsur masyarakat desa. 



 

 

26 

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim 

verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan 

Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati 

rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB 

Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 

agar tercipta keselarasan  telah  diatur  tata  caranya  dalam  

Permendagri  Nomor  114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa 

khususnya tahun 2015  telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan 

disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

2. Pelaksanaan  

Menurut PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, tahap kedua setelah perencanaan adalah 

pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus 

dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan asas akuntabel, kepala desa 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara 
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tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di 

desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marijinal sebagai 

penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan desa. 

Keterbukaan informasi juga sangat diperlukan dalam proses 

pelaksanaan pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan 

masyarakat dan menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat. 

3. Penatausahaan 

Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan 

keuangan desa tahun 2015, penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan 

pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara 

desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada 

berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan 

pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi. Penatausahaan desa yang dilakukan dengan cara 

yang sederhana , yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal 

akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas , 

bendahara desa menggunakan : 

a. Buku kas umum 

b. Buku kas pembantu pajak 

c. Buku bank 
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Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan 

transaksi penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat 

pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk 

pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian 

pendapatan dan buku rincian pembiayaan. 

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Hanif  Nurcholis (2011:88) Sekretaris Desa menyusun rancangan 

peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan 

rancngan keputusaan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa 

. sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka 

rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. 

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa 

tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada 

bupati?walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 

7(tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. 

 

2.6 Transparansi 

  Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Pemerintah 

diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan 

dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan 
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masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 

governance) dalam penyelenggaraan desa , pengelolaan keuangan desa dilakukan 

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu, transparansi, akuntabel dan partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa 

(PERMENDAGRI No.13 Tahun 2014pasal 2) 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasiobal (BPPN) dan Departemen 

Dalam Negeri (2002), menyyebutkab transparansi adalah prinsip yang menjamin 

akses atau kebebesan bagi setiap orang unguk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannnya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003:19) 

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan desa , pengelolaan 

keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai 

kaedah-kaedah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi semua 

uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa 

asas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan 

menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan 

informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan 

legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. 

Bapenas (dalam jurnal Titiek Puji Astutui Volume, 1 No1,2016) prinsip 

transparansi dapat diukur melalui: 
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1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua 

proses perencanaan pelayanan publik. 

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam 

sektor publik 

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpanan tindakan aparat politik dalam kegiatan melayani. 

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemrintah terhadap 

masyarakatnya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

prinsip transparansi. Melalui transparansi, penyelenggaraan pemerintahan, 

masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan 

telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan 

pemrintah dapat dimaknai dari dua hal sebagai berikut : 

1. salah satu wujud pertanggung jawaban pemrintah kepada rakyat 

2. upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, kolusi, 

dan nepotisme. 

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral 

personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas,amanah dan cerdas bagi 

seorang pemimpin. Oleh sebab itusuatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika 

prinsip dan nilai transparansi dalam proses kepemerintahan visi dan misi yang 

dimiliki. 
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Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemrintah sangat 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak 

bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai apa yang dikerjakan nya. Dengan demikian transparansi menjadi 

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan 

sikap keterbukaan. 

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan 

pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun 

kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang  memadai  

guna  mendapatkan  informasi  yang  akurat.  Keterbukaan atau transparansi 

menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, 

mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya. 

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik 

perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik. 

Pada   pengelolaan APBD, transparasi merupakan hal yang sangat krusial 

untuk  ditinjau  secara  mendalam.  Sebab  hal  tersebut  menjadi  penting karena 

transparansi menunjukan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai salah   satu   

pelaksanaan   dari   prinsip   indikator   good   governance, transparansi  
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merupakan  hal  penting  yang  harus  dikedepankan. Keterbukaan inforasi 

terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu 

prinsip yang harus ada dalam transparansi. 

Transparansi   sangat   dibutuhkan   untuk   setiap   lembaga   publik   yang 

memiliki kepentingan terhadap orang banyak,  hal tersebut perlu dilakukan 

sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan  

diambil.   Informasi  yang  terbuka  dapat  memberikan  kemudahan untuk 

masyarakat dan pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. 

Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat  dalam  

penyelenggaraan  program  yang telah  diselenggrakan pemerintah. 

Menurut Adisasmita (2011:39), “Transparansi merupakan keterbukaan 
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan 

informasi lainya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, 

sosial,  dan     politik  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan melalui informasi 

akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan”. 
 

Menurut Lalolo (2003:13) “Transparansi adalah prinsip menciptakan 

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan 

informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada 

masyarakat”. 

 
Menurut Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29) “Transparansi 

anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran,  mulai  dari  

perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyrakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah 

karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut 

kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi 

untuk memenuhi kebutuhanya”. 
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1. Indikator Transparansi 
 

Kristianten   (2006:73)   mengemukakan   bahwa   transparansi   

dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: 

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna 

menghindari  adanya  kecurangan  atau  penyalahgunaan  ADD. 

Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh 

masyarakat    dalam  bentuk  dokumen baik  berupa  gambar atau 

dokumen tertulis. 

Menurut  Florini  dalam  Subhan  (2017:9) mengemukakan 

bahwa “transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi 

tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan aktor eksternal 

untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi 

publik/pemerintah”. 
 

 

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui 

proses perencanaan program serta pelaksanakan program hingga 

pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan  kepada 

masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program 

atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama. 

Menurut Grimmelikhuijsen dalam Subhan (2017: 9) 

“transparansi sebagai  derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar 

(outsider) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses 

pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat”. 
 

 

Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai 

kemampuan memantau hal yang menyangkut kemampuan individu 
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dan kelompok   di   luar   organisasi   pemerintah   untuk   memonitor 

aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. 

Pemerintah desa dapat memberikan dan menyediakan 

informasi tentang pengelolaan ADD serta rincian lainya kepada 

masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut dapat disampaikan 

melalui forum bersama masyarakat dan juga dapat disampaikan 

melalui papan informasi atau dokumen lainya yang disediakan 

pemerintah desa yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. 

Informasi yang dapat diberikan pemerintah pekon kepada 

masyarakat dapat berupa dokumen seperti RAB, RKP SPJ, dan 

APBDes. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi melalui 

foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa dokumentasi 

rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan yang 

dilakuan pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam dokumen 

pertanggungjawaban masyarakat dapat diberitahukan melalui Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan   Pertanggungjawaban   (LPJ)   

yaitu   tentang   realisasi program kegaitan yang telah dilakukan. 

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi 
 

Informasi  sebagai  suatu  sumberdaya  pengetahuan  dan 

kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang 

dimilikinya.  Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk 

diketahui oleh masyarakat.  Hal ini bertujuan untuk memberikan 
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informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah 

desa. 

Masyarakat harus mengetahui,  dilibatkan dan diberikan 

informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana 

program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga 

berperan sebagai pengontrol pemerintah desa guna mengetahui proses 

pelaksanaan program pemeritah desa. Pelaksanaan program kegiatan 

harus memberikan kejelasan tentang waktu pelaksanaan program atau 

kegiatan yang dilaksanakan. Seperti adanya penanggungjawab disetiap 

program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan 

yang dilaksanakan dengan diberikanya infomasi secara jelas dan detail. 

Selains  memberikan  informasi  kepada masyarakat,  keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat 

memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat. 

Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan 

kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, 

dengan memasang pengumuman pada papan informasi yang berisi 

jadwal kegiatan   fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. 

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan proses 

perencanaan yang telah disepakat bersama masyarakat.   Masyarakat   

bersama   aparat   pemerintahan   juga berhak mengetahui dan 

melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. 
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c. Keterbukan Proses 
 

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik 

wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak 

menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan 

jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh mengenai pengelolaan APBD. Keterbukaan atau 

transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk  memberikan 

informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan 

proses penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Syamsudin (2007:58) “Salah satu karakteristik good 

governance adalah keterbukaan.   Karakter ini sesuai dengan 

semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi.  

Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang 

menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan 

keputusan penggunaan dana-dana publik sampai proses evaluasi”. 

 

Pada  musyawarah  desa  melalui  beberapa  tahapan  yang 

melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahapan musyawarah di tingkat 

dusun untuk menyerap aspirasi dari RT/RW di masing- masing dusun 

yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. Hasil dari peyerapan 

aspirasi masyarakat pada tingkat dusun yang dituangkan dalam bentuk 

usulan yang akan diajukan dan dbawa pada tingkat musyawarah desa. 

Selanjutnya musyawarah pada tingkat desa dari hasil aspirasi 

pembangunan dari masing-masing dusun dalam musyawarah desa 

yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan   dari   setiap   dusun,   

menyusun   skala   prioritas kegiatan pembangunan, mengkompilasi 
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usulan yang diterima dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pengajuan RAPBDes untuk dibahas 

ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Selain terlibat dalam musyawarah,   masyarakat   dimudahkan 

mengakses informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan 

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adanya 

keterbukaan informasi maka akan mempermudah masyarakat untuk 

mengetahui informasi yang jelas dan akurat, selain itu masyarakat juga 

dimudahkan untuk mengakses informasi mengenai  pengelolaan  ADD  

agar  tidak  ada  kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Pada  proses perencanaan yaitu adanya perencanaan desa 

dibuat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), dan rencana  

pembangunan  tahunan  yang  termuat  dalam  Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan desa dikelola untuk   

menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat desa serta diproses secara 

partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembagunan Desa 

(Musrenbangdes), Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa (LPMD), 

Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus), kelompok tani, 

kelompok perempuan, kelompok keagamaan dan lain-lain merupakan 

arena yang nyata untuk mewadahi proses perencanaan partisipatif di 

desa. Pada  internal desa,  partisipasi  pembangunan  mensyaratkan  

adanya pelembagaan yang demokratis dalam struktur pengambilan 

kebijakan desa. 
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Dokumen RPJMDes penting disusun oleh pemerintah desa, 

guna dalam melaksanakan pembangunan desa memiliki arah, dan 

prioritas yang jelas dan dalam penggunaanya sebagai pedoman untuk 

merumuskan program dan kegiatan yang prioritas setiap tahunnya. 

RPJMDes menjadi visi bersama warga desa, dalam melangsungkan 

kehidupannya di desa. Dengan adanya RPJMDes, pihak-pihak    

kecamatan,  kabupaten,  propinsi  dan  pemerintah pusat  memiliki 

orientasi  dan  dapat  menyesuaikan dengan  arah kebijakan maupun 

prioritas program yang dimilikinya. 

Dokumen RPJMDes dan RKPDes merupakan dokumen 

kebijakan  desa.  Kebijakan  desa  disusun  melalui  proses  politik 

yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di desa, yaitu pemerintah 

desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. 

Sehingga untuk memperkuat kebijakan desa, harus di topang dengan 

kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) untuk 

RPJMDes dan Surat Keputusan (SK) kepala desa untuk RKPDes. 

Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberikan 

kewenangan untuk   menyusun   program   pembangunannya   sendiri   

melalui proses partisipasi dan melibatkan masyarakat untuk 

mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil 

dan merata.  Adanya  kejelasan  tentang  informasi  perencanaan  desa 

akan meningkatkan  partisipasi masyarakat. 

Pada program pembangunan desa keterbukaan proses sangat 

dibutuhkan masyarakat karena masyarakat harus mengetahui tentang 
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dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk membiayai 

pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus turut dilibatkan dalam 

pelaksanakan program kegiatan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan tersebut baik sebagai pekerja maupun sebagai pengawas 

jalanya program atau kegiatan tersebut. 

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Sebelum pemerintah desa melakukan pelaksanaan program, 

pemerintah desa harus melakukan menyusun rancangan kegiatan 

melalui musyawarah  yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat dalam melakukan musyawarah pemerintah desa bertujuan 

agar dapat menyerap aspirasi masyarakat guna mengetahui keluhan 

dan kendala yang dihadapi masyarakat setempat. Adanya keterlibatan 

masyarakat dalam musyawarah pemerintah desa dapat melihat 

kegiatan yang harus dilakukan pemerintah  desa  untuk  

memberdayakan  masyarakat  dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik. 

d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi 
 

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan 

keuangan   desa,   harus   mampu   mengelola   dana   yang   telah 

diberikan  dan  dikelola  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku untuk 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga 

turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang     



 

 

40 

akan   dilaksanakan  dengan   menggunakan  APBD anggaran  dana  

yang diberikan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, 

seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. 

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. 

 

Menurut Rahum (2015:1628) “Pertanggung-jawaban 

pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa 

tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan  keuangan  desa  yang  

dibahas  bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian 

ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan 

kepala desa tentang keterangan pertanggung- jawaban kepala desa. 

Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan 

kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa 

tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui 

camat”. 
 

Pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dapat 

disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk 

membahas hal-hal mengenai masalah pembangunan desa baik 

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang dihadiri 

pemerintah  desa  dan  unsur-unsur masyarakat  lainnya.  Laporan 

pertanggungjawaban dapat disebarluaskan dengan menggunakan 

sarana komunikasi seperti adanya informasi pada papan informasi 

desa, atau website resmi pemerintah desa. 

Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. 

Pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus memberikan 

keterbukaan   ruang   yang  luas   bagi   peran   aktif  masyarakat. 
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Permendagri menetapkan laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib 

diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan 

menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Pengelolaan dana desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah 

ditetapkan. Dalam proses pertanggungjawaban mengikuti regulasi  

yang ada  bahwa  pemerintah  membuat  laporan  rincian anggaran 

beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap pembangunan 

yang dilaksanakan ditambah dengan dokumentasi hasil kegiatan 

pembangunan yang akan diperiksa oleh pemerintah kabupaten melalui 

inspektorat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

pertanggungjawaban kepala pekon disampaikan kepada bupati melalui 

camat, sedangkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)    yaitu memberikan keterangan  atau   

laporan  atas  pelaksanaan  tugas  pemerintahan desa. Kepala pekon 

bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan   desa   sebagai   

bentuk   pertanggungjawaban politik kepada pemerintah desa dengan 

menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala 

desa juga bertanggungjawab kepada bupati sebagai bentuk 

pertanggungjawaban adminstratif. 

Pertanggungjawaban  tersebut dituangakan    dalam   bentuk 

dokumen yaitu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  atau Laporan 
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Pertangungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban merupakan 

suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk 

memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci.   

Laporan  pertanggungjawaban  digunakan   untuk   bahan evaluasi 

terhadap seluruh proses pelaksanaan kegaiatan dan hasil yang telah 

dicapai dengan dilaksanakanya kegaiatan tersebut. Selanjutnya   dari   

hasil   evaluasi   dapat   digunakan   sebagai pertimbangan    untuk    

melakukan  perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan kegiatan untuk    

tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban   mencakup   laporan   

kegiatan  yang  telah dilaksanakan  dan  lapoan  penggunaan  dana  

baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang digunkan untuk 

mendanai suatu kegaiatan. 

Pemberian informasi selain kepada pemerintah pusat 

masyarakat juga harus mengetahui hal tersebut guna menghindari 

adanya kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  desa. 

Pertanggungjwaban tersebut ditanggung penuh oleh kepala pekon 

sebagai pemangku jabatan tertinggi di desa. Masyarakat harus 

diberikan informasi secara detail dan berkala mengenai ADD untuk 

menghindari adanya ketidaksesuaian informasi antara masyarakat 

dengan pemerintah desa. 

2. Prinsip-Prinsip Transparansi 
 

Menurut  Widjaja  (2003:261),  prinsip  terbuka  tidak  hanya 

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi 

pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 
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a. Keterbukaan   dalam   rapat   penting   dimana   masyarakat   ikut 

memberikan pendapatnya. 

b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang 

perlu diketahui oleh masyarakat. 

c. Keterbukaan  prosedur  (pengambilan  keputusan  atau  prosedur 

menyusun rencana) 

d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku 

tanah dll.) 

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah 

informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. 

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu : 

a. Hak untuk mengetahui. 

b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik. 

c. Hak  untuk  mengemukakan  pendapat  Hak  untuk  memperoleh 

dokumen publik. 

d. Hak untuk diberi informasi. 

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi 

yaitu : 

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

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). 

b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan. 
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c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya 

dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 

d. Laporan tahunan 

e. Website atau media publikasi organisasi. 

f. Pedoman dalam penyebaran informasi 

Berdasarkan pejelasan di atas,   prinsip-prinsip transparansi yang di 

maksud  pada  penelitian  ini  yaitu  adanya  keterbukaan  informasi kepada 

masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat, adanya kejelasan  secara  

terbuka  dan  mendetail    tentang  keuangan  desa, adanya laporan berkala tentang 

pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. 

Adanya prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan 

timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan adanya 

ketersediaan informasi yang mudah diakses dan akurat. 

 

2.7  Pandangan Islam tentang Pengelolaan Keuangan Publik 

Adapun pandangan Islam dalam mengelola anggaran yang dimana 

disebutkan dalam surat Al-Qashah ayat 26 yang berbunyi : 

                              

Artinya : salah seorang dari wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya (QS:28:26) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memilih seseorang untuk mengelola 

suatu perkara hendaknya seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Orang-orang 

yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola 
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keuangan. Sedangkan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mampu 

menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dngan amanah. 

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang 

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

kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, laawan 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. Dallam kaedah 

Ushul Fiqh ditegaskan : ma la yatimmul wajib illah bih fahuwa wajib , yang 

artinya kalau kewajiban tidak bisa dijjalankan kecuali dengan sesuatu maka 

seseuatu itu menjadi wajib. Shidq berkaitan dengan amanat, bila shidq berkaitan 

dengan proses informasi anggaran, amanah berkaitan dengan kesetiaan untuk 

mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah 

Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 

untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. 

Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian 

yang ada, serta kaajian yang dapat mengembangkan penelittoan yang akan 

dilaksanakan. 
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Berikut akan dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti 

anggap relevan dalam penelitian ini : 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian Uraian 

1 Putu Andi SuarJaya 

Putra (2017) 

Analisis Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa 

Bubunan Kecamatan Seririt 

Kabupaten Bulelang 

Di dalam 

penelitian ini 

sudah 

meneapkan 

prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas 

dimana dalam 

pelaksanaan 

pembangunan 

mengacu pada 

skala prioritas, 

kondisi, dan 

situasi 

masyarakat 

2 Suci Indah Hanifah 

(2017) 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa(APBDes) 

Pengelolaan 

keuangan di 

dalam penelitian 

ini sudah 

menunjukkan 

pelaksanaan 

akuntabel dan 

transparan 

3 I Wayan Irfan M 

(2017) 

Penerapan Transparansi 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa di Desa 

Sidoharjo Kecamtan Way 

Panji Kabupaten Lampung 

Selatan 

Penelitian ini 

lebih 

menitikberatkan 

pada pengelolaan 

APBD yang 

sudah sesuai 

dengan prosedur 

 

 

2.9  Definisi Konsep 

Masri  Singarimbun (1989:31) mengatakan bahwa konsep adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan serta abstrak kejadian, keaadaan, 
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kelompok individu untuk menjadi pusat perhatian sosial. Untuk memudahkan 

analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka peneliti 

memberikan defenisi konsep sebagai berikut : 

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 

adalah keterbukaan pemerintah Desa dalam memberikan informasi 

mengenai pemerintah Desa baik dalam urusan pemerintahan maupun 

kepentingan masyarakat Desa 

2. Pengelolaan keuangan Desa di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. 

3. Pemerintahan Desa di dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.10  Konsep Operasional 

Dalam mengoperasionalisasikan konsep penelitian, penelitian 

menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa sebagai indikator penelitian. Dengan alasan Permendagri No 113 Tahun 2014  

tentang asas pengelolaan keuangan desa lebih relevan dengan penelitian. 

Tabel 2.2 Operasional Konsep 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Asas pengelolaan 

Kuangan Desa 

(Permendagri No 

113 Tahun 2014) 

1. Perencanaan  Adanya 

sosialisasi 

penyusunan 

APBDes kepada 

masyarakat 

 2. Pelaksanaan  Kesesuain 
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penggunaan 

anggaran 

dengan tujuan 

dan sasaran 

 Adanya 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

 Keterbukaan 

informasi dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

 3. Pertanggungjawaban  Adanya 

pengawasan 

oleh pemerintah 

desa dalam 

pembangunan 

 Adanya akses 

informasi 

kepada 

masyarakat 

melalui mesia 

massa atau 

papan 

pengumuman 

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014 

 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

 Ummah sekaran dalam Sugiono (2007:65) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk mebrikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menenttukannya. Adapun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan 

Tercapainya asas pengelolaan keuangandesa yang : 

1. Transparan 

2. Akuntabel 

3. Partisipatif 
4. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kbaupaten 

Kampar, adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan September 2019 

sampai dengan selesai dalam upaya mengumpulkan fakta-fakta yang memperkuat 

untuk penelitian ini.  

 

3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskritif dengan penjelasan kualitatif. Marshal dalam 

Sarwono (2006:193) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang 

mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas 

yang ada dalam interaksi manusia. Tipe penelitian deskritif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena sosial 

tertentu disekitarnya. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil 

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun 

peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka 

namun tertuang dalam bentuk kata-kata yang mendeskritifkan atau 

menggambarkan suatu fenomena sosial yang diteliti, peneliti segera melakukan 

analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan 

, menentukan pola atas dasar data aslinya. 
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3.3  Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

wawancara bebas tersruktur , yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur 

yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang 

mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian ini, 

tentunya yang berkaitan dengan Analisis Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi 

kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan , buku-buku, 

literatur-literatur, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan 

relevan dengan Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kmapar. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyediakan data berupa foto tanda penulis melakukan wawancara kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 

3. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi di lapangan sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Salo Timur ini. 

 

3.5  Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif istilah subjek 

penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi 

tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakan. Untuk mendapatkan informasi mengenai Tranparansi Pengelolaan 

Keuangan di Desa Salo Timur ini, penentuan subjek penelitian dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik penarikan 

sampel yang digunakan dengan cara sengaja menunjuk langsung kepada orang 

yang dianggap dapat mewakili key informan. 
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Unit analisisi dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Salo Timur 

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Adapun Key informan dalam penelitian ini 

adalah Kepala Desa Salo Timur 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara Desa 

1 orang, Pemuka Adat 1 orang, Pmuka Agama 1 orang dan Masyarakat 10 orang. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Key Informan 

 

No Key Informan Jumlah 

1 Kepala Desa Salo Timur 1 

2 Sekretaris Desa Salo Timur 1 

3 Bendahara Desa Salo Timur 1 

4 Pemuka Adat 1 

5 Pemuka Agama 1 

6 Masyarakat 10 

 Jumlah 15 

Sumber : Data Olahan 

 

 Untuk menambah informasi mengenai Transparansi Pengelolaan 

Keuangan di Desa Salo Timur maka peneliti memakai teknik Insidental Sampling 

yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan , artinya siapa pun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut 

layak digunakan sebagai sumber data. Maka peneliti menjadikan masyarakat yang 

berumue 20 tahun ke atas sebanyak 10 orang sebagai Insedental Sampling dalam 

penelitian ini. 

 

3.6  Analisis Data 

 Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpilkan persoalan yang diajukan dalam 
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menyusun penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data 

menurut Miles dan Huberman (2009:147) yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. 

2. Penyajian data 

Setelah reduksi data langkah selanjutnya dalam analisis data model 

ini adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman 

(2009:147) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi data dan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan, pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti 

dan interprestasi yang dibuatnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Sejarah Desa 

Desa Salo Timur  merupakan desa pemekaran . Pada saat masih bergabung 

dengan Desa Salo , Desa Salo Timur termasuk salah satu dusun yang ada di 

DesaSalo dengan nama Dusun Koto Menanti.  

Seiring  waktu dan semakin pesatnya perkembangan penduduk dan 

pembangunan di Dusun Koto Menanti,  maka untuk kemudahan pelayanan 

masyarakat dan pemerintahan , tokoh-tokoh masyarakat menganggap sudah 

selayaknya Dusun Koto Menanti dimekarkan menjadi Desa. Pada tahun 2001 

Bupati Kampar meresmikan Desa Salo Timur , oleh karena letak wilayah berada 

di sebelah Timur Desa Salo, maka diberi nama Desa Salo Timur.Kepala 

Desapertama dijabat oleh IRWAN, S.Sos dan NASRI, S.Pd sebagai Sekretaris 

Desa. 

 

4.2  Demografi 

1. Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa  Salo Timur , terletak diantara : 

Sebelah Utara  : Desa  Sipungguk 

Sebelah Selatan : Desa Salo 

Sebelah Barat  : Desa  Salo 

Sebelah Timur  : Kelurahan LangginidanDesaRidanPermai 
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2. Luas Wilayah DesaMenurutPenggunaan 

a. Pemukiman    : 303 ha 

b. Pertanian Sawah    : 2 ha 

c. Ladang/tegalan    : 10 ha 

d. Perkebunan   : 285 ha 

e. Rawa-rawa   : - ha 

f. Perkantoran    : 1 ha 

g. Sekolah    : 8 ha 

h. Jalan     : 50 ha 

i. Lapangan sepak bola   : 2 ha 

j. TempatPemakamamUmum : 3 ha 

k. Pertokoan    : 2 ha 

3. Orbitasi  

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat   :  2KM 

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :  10 Menit 

c. Jarak ke ibu kota kabupetan    :  3 KM 

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten  :  15 Menit 

e. JarakkeibukotaPropinsi    :  63 KM 

f. Lama jaraktempuhkeibukotaPropinsi  :  90 Menit 

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

a. Kepala Keluarga : 1130 KK 

b. Laki-laki  :  2264 orang 

c. Perempuan  :  2125 orang 
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4.3  Keadaan Sosial 

1. TingkatanPendidikan 

a. Usia 3-6 tahun yang belummasuk TK  :107 Orang 

b. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play grup :211Orang 

c. Usia 7-18 tahun yang tidakpernahsekolah :-Orang 

d. Usia 7-18 tahun yang sedangsekolah  :  1.085Orang 

e. Usia 18-56 tahuntidakpernahsekolah  :-Orang 

f. Usia 18-56 tahuntidaktamat SD   : 39Orang 

g. Usia 18-56 tahuntidaktamat SLTP  :55Orang 

h. Usia 18-56 tahuntidaktamat SLTA  :116Orang 

i. Tamat SD/sederajat    :220Orang 

j. Tamat SMP/sederajat    :210Orang 

k. Tamat SMA/sederajat    :1.799 Orang 

l. Tamat D1/sederajat    :5Orang 

m. Tamat D2/sederajat    :32Orang 

n. Tamat D3/sederajat    :89Orang 

o. Tamat S1/sederajat    :308Orang 

p. Tamat S2/sederajat    :13Orang 

q. Tamat S3/sederajat    :1Orang 

2. Lembaga Pendidikan 

a. Gedung TK  : 1 buah 

b. GedungPAUD  : 1 buah 

c. SD   : 2 buah 
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d. MDA   : 1 buah 

e. MTs   : 1 buah 

f. SLTA   : 2 buah 

3. Keagamaan. 

a. Data Keagamaan Desa Salo TimurTahun 2020 

Jumlah Pemeluk : 

- Islam   : 4304 orang 

- Katolik   : 2orang 

- Kristen   : 84orang 

- Hindu   : - orang 

- Budha   : - orang 

b. Data Tempat Ibadah 

Jumlahtempatibadah : 

- Masjid/ Musholla :  11 buah 

- Gereja   :   - buah 

- Pura   :    - buah 

- Vihara   :    - buah 

 

4.4  Keadaan Ekonomi 

1. Pertanian  

Jenis Tanaman : 

a. Padi sawah  : 2 ha 

b. Padi Ladang : - 

c. Jagung  : - 
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d. Palawija  : 2 ha 

e. Tembakau  : - 

f. Tebu  : - 

g. Kakao/ Coklat : -  

h. Sawit  :   35 ha 

i. Karet  : 250 ha 

j. Kelapa  : - 

k. Kopi  : - 

l. Singkong  : -  

m. Lain-lain  : - 

2. Peternakan 

Jenis ternak  : 

a. Kambing  : 20 ekor 

b. Sapi   : -   

c. Kerbau  : 75 ekor 

d. Ayam   : 10.000 ekor 

e. Itik   : 500 ekor 

f. Sarang Burung Walet: 21 Unit 

g. Lain-lain  : - 

3. Struktur Mata Pencaharian 

Jeis Pekerjaan : 

a. Petani  : 99 orang 

b. BuruhTani  : 3 orang 
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c. PegawaiNegeriSipil: 248 orang 

d. Pedagang  : 21 orang 

e. Tukang  : 14 orang 

f. Guru  : 96 orang 

g. Bidan/ Perawat :  27 orang 

h. TNI/ Polri  :  86 orang 

i. Pesiunan  :  56 orang 

j. Sopir/ Angkutan : 16 orang 

k. Buruh  : 29 orang 

l. Dosen  : 4 orang 

m. Swasta  : 636 orang 

n. Peternak  : 6 orang  

 

4.5  Pemerintahan Desa 

4.5.1  Kedudukan, Tugas dan Fungsi KepalaDesa 

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai pemerintah di desa, yang 

berada langsung dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 

Camat. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa 

berwenang : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 
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3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

4. Menetapkan peraturan desa 

5. Menetapkan APBDesa 

6. Membina kehidupan masyarakat desa 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyrakat desa 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

10. Mengusulkan dan menerima pelimphan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna 

13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-

undangan, dan 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan keentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala 

Desa berhak : 

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa 
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3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan 

4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan 

5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat desa selain mempunyai hak, Kepala Desa juga berkewajiban : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undag-

undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka 

Tunggal Ika 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesinal, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi dan nepotisme. 

h. Menjalin kerjasama dan koordinasi denagn seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

j. Mengelola keuangan dan aset desa 

k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 

l. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 
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m. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

n. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 

p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup, dan 

q. Memberikan informasi kepada masyarakat desa 

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud, kepala desa wajib : 

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati/walikota 

2. Menyampaikan laporan penyelenggraan pemerintah desa pada akhir masa 

jabatan kepada bupati/walikota 

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara 

tertulis kepada Bapan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, 

dan 

4. Memberikan dan/atau menyebutkan iinformasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun 

anggaran. 

4.5.2  Pembagian Wilayah 

Desa Salo Timur dibagi dalam 3 wilayahyaitu : 

1. Dusun Kampung Baru  : Jumlah 7 RT 

2. Dusun Merbau   : Jumlah 5 RT 

3. Dusun Koto Menanti  : Jumlah 5 RT 
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4.5.3  StrukturOrganisasiPemerintahDesa 

Jumlah AparaturDesa : 

1. Kepala Desa : 1 orang 

2. Sekretaris Desa : 1 orang 

3. Perangkat Desa : 4 orang 

4. Kepala Dusun : 3 orang 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan  : 

1. LPM : 1 

2. PKK : 1 

3. Posyandu : 3 

4. Pengajian :  7 Kelompok 

5. Arisan :  5 Kelompok 

6. Simpan Pinjam :  - 

7. Kelompok Tani : 3 Kelompok 

8. Gapoktan :  - 

9. Karang Taruna : 1 Kelompok 

10. Risma : 

11. Ormas/LSM : - 

12. Lain-lain : - 

 

4. 6  Visi dan Misi 

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat 

melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada 
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sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat 

agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap 

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga 

diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui 

penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah 

dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun ke depan diharapkanproses pembangunan di desa, 

penyelenggaraanpemerintahan di desa, pemberdayaanmasyarakat di desa, 

partisipasimasyarakat, Pengahsilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif  RT/RW 

dapat benar-benar berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi 

masyarakat sehingga secara bertahap Desa Salo Timur  dapat mengalami 

kemajuan.  

4.6.1  Visi Desa 

“Terwujudnya Desa Salo Timur yang terdepan, unggul, berakhlak dan 

sejahtera” 

 

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat 

yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salo Timur baik secara individu 

maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Salo 

Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 
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semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelaksanaan Pembangunan. 

4.6.2  Misi Desa 

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 

2. PemberdayaanSumberDayaManusia yang berkompeten 

3. Penguatan Mental KeagamananMasyarakatDesaSaloTimur 

4. PeningkatanPelayanan& Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan 

Transparan. 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN 

DESA SALO TIMUR 

KECAMATAN  SALO KABUPATEN KAMPAR 

 

Kepala Desa :   H. TUKIRAN 

Sekretaris Desa :  SYAHRONI 

KasiPemerintahan :  MUHAMMAD FAJRI, S.Kep 

KasiKesejahteraandanPelayanan :  MUTIA AFRIDA 

KaurKeuangan :  NURBAITI, S.Ag 

KaurUmumdanPerencanaan :  BENI SUNARIYO 

Kepala Dusun  

1. Dusun Kampung Baru :  ZAMRI 

2. Dusun Merbau :  AL AZIZ 

3. Dusun Koto Menanti :  MUHAMMAD SULFI S.Sy.ME 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan dengan 

cara observasi dan wawancara kepada aparat desa Salo Timur serta masyarakat 

Desa Salo Timur tentang bagaimana  transparansi pengelolaan keuangan desa di 

desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, maka dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut :   

Transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa salo timur 

ini sudah dapat dikatakan transparansi, hal ini dibuktikan dengan analisa berbagai 

pertanyaan tentang beberapa indikator yang diajukan kepada aparatur desa 

maupun masyarakat yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa musyawarah 

Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang mana pada tahapan perencanaan ini 

melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Salo Timur, mulai dari perangkat 

desa hingga masyarakat yang turut hadir dalam Musrenbangdes tersebut. Dalam 

tahapan perencanaan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun 

aspirasi masyarakat desa mengenai kebutuhan dari masyarakat, semudian selain 

itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

satu tahun kedepan, pembahasan mengenai perencanaan anggaran dana desa. 

Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan cara melakukan laporan 

setiap bulannya serta laporan setiap kegiatan dengan cara menyertakan segala 

jenis bukti perbelanjaan agar memudahkan bendahara yang akan membuat laporan 
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tersebut. Selain itu di dalam pelaksanaan masyarakat sangat dilibatkan karna jika 

ada pembangunan didesa tukang nya dari masyarakat Salo Timur sendiri , jika 

tidak ada baru untuk mencari tukang di luar desa. 

Dalam tahap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Salo Timur adalah dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan agar 

memudahkan dalam membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

keuangan tersebut , kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut akan 

ditujukan kepada bupati. Selain itu juga pemerintah desa Salo Timur tidak 

menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui realisasi penggunaan dana 

desa. 

Faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuanagn desa di desa 

Salo Timur ini diantaranya beberapa orang sumber daya manusia yang berada di 

dalam pemerintahan desa salo timur yang kurang mengetahui mekanisme 

pengelolaan keuangan desa serta media massa yang kurang memadai untuk 

diketahui oleh masyarakat desa Salo Timur. 

 

6.2  Saran 

Menurut saya , untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan 

desa di desa Salo Timur ini , pemerintah desa Salo Timur harusnya lebih 

meningkatkan lagi keterbukaan secara rinci kepada masyarakat, jangan hanya 

disampaikan melalui spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor desa tetapi 

juga harusnya di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

mengetahui penggunaan dana desa tersebut. Selain baliho/spanduk untuk 

perencanaan, harusnya pemerintah Salo Timur pun membuatkan spanduk/baliho 
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untuk realisasi penggunaan anggaran dana desa tersebut agar masyarakat pun 

mengetahui realisasi penggunaan anggran tersebut. Selain itu pemerintah desa 

juga harus memberikan pengertian kepada siapa pun aparatur pemerintah yang 

bekerja di dalam pemerintah desa salo timur agar lebih mengetahui secara detail 

tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut, bukan hanya kepala desa, 

sekretaris, dan bendahara saja tetapi sebaiknya semua elemen yang ada di dalam 

pemerintahan desa salo timur mengetahui mekanisme-mekanisme tersebut, dan 

juga untuk meningkatkan transparansi tersebut lebih baik pemerintah desa 

melalukan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui website desa yang bisa 

diakses oleh masyarakat apabila masyarakat ingin mengetahuinya, dan berhubung 

desa belum membuat website itu sebaiknya desa membuat websitu itu terlebih 

dahulu. 
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DAFTAR  PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Dengan Pihak Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 

Tahap Perencanaan 

1. Bagaimana pemerintah Desa mewujudkan prinsip transparansi dan 

partisipasi dengan proses perencanaan pengelolaan dana desa ? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan dana desa ? 

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana 

desa ? 

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh pemerintah desa ? 

5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka 

perencanaan pengelolaan dana desa ? 

6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 

peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana 

desa ? 

Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang di danai dari dana desa ? 
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2. Bagaimana pemerintah desa melaksankan prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan dana desa ? 

3. Bagaimana pemrintah desa melaksanakan prinsip akuntabiitas dalam 

pelaksanaan dana desa ? 

Tahap Pertanggung Jawaban 

1. Bagimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa ? 

2. Apa saja jenis laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggung jawaban pengelolaan dana desa ? 

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggung jawaban administrasi ? 

4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program penggunaan dana desa 

dengan yang telah direncanakan sebelumnya ? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Dengan Masyarakat Salo Timur 

1. Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana desa ?  

2. Apakah ada musyawarah terhadap informasi mengenai rencana 

penggunaan dana desa ? 

3. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akura mengenai jumlah dana 

desa ? 

4. Apakah proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara terbuka ? 

5. Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana 

desa ? 

6. Apakah ada partisipai masyarakat dalam peaksanaan dan desa ? 

7. Apakah ada keterbukaan mengenai hasil [elaksanaan dana desa ? 

8. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan 

pertanggung jawaban dana desa ? 

9. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen 

hasil pelaksanaan dana desa ? 

10. Apakah ada laporan mengenai rincian dana desa dan kegiatan 

penggunaan dana desa kepada masyarakat ? 
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