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ABSTRAK 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN DESA DI DESA SAWAH KECAMTAN 

KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 

 

OLEH : RATNA DEWI 

Penelitian ini di laksankan di kantor desa sawah kecamatan kampar utara 

kabupaten kampar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa sawah kecamatan kampar 

utara kabupaten kampar. Metode Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa di desa sawah sudah terlaksana dengan baik dengan 

menerapkan sistem pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan hinngga tahap 

pertanggungjawaban dengan melibatkan masyrakat untuk berpatisipasi dalam 

pelaksanaan pengelolaan dana desa dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana 

dengan baik karna pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah 

selesai dan lengkap. 

Kata kunci: Akuntabilitas ,Dana desa,  ,perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil 

yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. 

Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh 

hubungan kekerabatan,  kepentingan politik, sosial,  ekonomi, dan 

keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

berdasarkan pada adat istiadat,  sehingga akan terwujud ikatan lahir batin 

diantara warga masyarakat Desa merupakan unit Pemerintahan yang 

berada pada level paling bawah,  dimana Desa merupakan unit 

Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan 

masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa.  

Pemerintah desa sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintaha 

daerah akan langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. 

Hal tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan harus didukung pemerintah desa, perangkat desa, serta 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah 

daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan 

pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat 

menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat.  
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Dari Pemahaman desa di atas menunjukkan bahwa desa sebagai 

suatu wadah pemerintahan yang secara politis memiliki hak dan kewajiban 

tertentu dalam mengurus dan mengatur warga masyarakatnya. Dengan 

posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam liang 

kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV 

mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam 

perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan 

nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan 

pemerintahan di Indonesia. Negara Republik Indonesia dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan 

pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi 

masing-masing daerah.  

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah 

dikenal dengan prinsip desentralisai dalam bingkai negara kesatuan. 

Prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan 

keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. 

Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa daerah Indonesia 

dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan 

pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  

Pemerintahan Presiden Joko widodo (2014-2019) dalam Visi Tri 

Saktinya meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal 

bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan 

kepribadian budaya. Untuk merealisaikan visi tersebut, pemerintah 

bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk 



 
 

4 
 

menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan 

meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas 

kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa juga 

memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber 

dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, hasil aset, swadaya, 

dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa diwajibkan 

memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, 

kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai 

perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta 

melaksankan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, 

efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

Dalam hal pengelolaan keuangan desa. 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala 

Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, 

selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, 

dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka 
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mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, 

dan berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.  

Dana desa merupakan suplaydari Pemerintah sebagai sarana 

penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di 

sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas 

masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah 

desa.Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, 

bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari 

APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa 

tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh 

kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.Penggunaan dana desa 

diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana 

dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan 

sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan 

mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui 

pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan 

prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui 

musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan 
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tingkat perkembangan kemajuan desa.Pemerintah Kabupaten/Kota 

diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan 

penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan 

penggunaan dana desa terlambat disampaikan. Apabila penggunaan dana 

tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman 

umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam 

bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa. 

 Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( 

ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut tabel datanya : 

Tabel 1.1 

Kasus Korupsi Dana Desa Mengalami Peningkatan Dari Tahun Ke 

Tahun 

Tahun Jumlah Kasus Pelaku 

2015 17 kasus 15 kepala desa 

2016 41 kasus 32 kepala desa 

2017 96 kasus 65 kepala desa 

2018 27 kasus 29 kepala desa 

Sumber: Indonesia Corruption Watch ( ICW) 

Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, 

jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi 

dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara 

pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya 
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menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala 

desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 

15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 

kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 

orang pada 2017.  

Desa sawah  merupakan desa yang berada pada kawasan 

administratif Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar merupakan 

salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa yang besar. Dengan 

mendapatkan nya Dana Desa yang nominalnya sangat tinggi, Pemerintah 

Desa Sawah di harapkan bisa mengelola dengan benar dan akuntabel, 

sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang baik serta dapat dipercaya 

oleh masyarakatnya.  

Faktanya pemberdayaan masyrakat di Desa Sawah Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak begitu terlihat, maka timbul 

pertanyaan apakah akuntabilitas yang dilakukan di desa ini sesuai dengan 

fakta, atau hanya sebagai formalitas dan bukti pelaporan di palsukan, hal 

ini masih tanda tanya besar. Perencanaan penggunaan Dana Desa tidak 

terlepas dari perencanaan yang di tetapkan dari kabupaten atau kota, 

sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.  

Masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan 

melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Dana Desa. Dana 

Desa harus dipergunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku  
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sebagai mana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Namun dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar   Utara 

Kabupaten kampar ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan 

oleh pihak – pihak pengelola yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. 

Realitanya memang ada pembangunan yang menggunakan Dana Desa, 

tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui besaran anggaran 

Dana Desa yang diperoleh pihak Pemerintah Desa dan digunakan untuk 

apa saja Dana Desa tersebut selain digunakan untuk pembangunan.  

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana 

Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. 

Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada 

RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 

tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, 

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan 

penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, 

program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta 

prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 
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Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa 

diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan 

Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan 

penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), 

karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi 

dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan 

disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa 

merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan 

lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga 

masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip 

penting bagi pemerintah desa. 

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan 

disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 

tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian 

menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber 

anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), 

swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak 

mengikat. 

Berikut sumbar pendapatan desa sawah tahun 2017-2018 : 
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Tabel 1.2 

Sumber pendapatan desa tahun 2017-2019 

NO 

 

 

SUMBER 

PENDAPATAN 

DESA 

 

JUMLAH  2017 JUMLAH 2018 

 

 

 

JUMLAH 2019 

1 pendapatan Asli Desa 

Dana Desa (APBN) 

Rp. 7.421.800 Rp. 11.617.600 Rp. 3.631.000 

2 DANA DESA 

(APBN) 

Rp. 310.270.000 Rp. 413.517.000 Rp.814.676.000 

3 alokasi Dan Desa Rp. 471.117.000 Rp. 786.272.000 Rp. 574.711.000 

4 Bantuan Pemerintah 

kabupaten 

Rp. 90.700.000 Rp.250.000.000 Rp. 36. 101.000 

5 Bantuan Pemerintah 

provinsi 

Rp. 170.500.000 Rp. 280.000.000 Rp.46.532.600 

 Total Rp. 1.050.008.800 Rp. 1.742.406.600 Rp.1.475.651 600 

Sumber:kantor desa sawah 

Dari tabel diatas terlihat banyak sumber dana yang dimiliki desa 

sawah  yang digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan di 

desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar  dengan sumber 

dana desa 2017 sebanyak Rp.310.270.000 , 2018 sebanyak Rp. 

Rp.413.517.000 dan 2019 sebanyak Rp.814.676.000. 
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Tabel 1.3 

Tabel Penggunaan Dana Desa 2017 

No Pembangunan Target Terealisasi 

1 Pembangunan balasi desa 45.000.000 45.000.000 

2 Pembangunan posyandu sawah 70.200.000 70.200.000 

3 Drainase 85.000.000 85.000.000 

4 Rehap pdta sawah 35.687.000 - 

5 Pembangunan musholla tanjung 25.000.000 - 

 JUMLAH 310.270.000 200.200.000 

Sumber:kantor desa sawah 

Dari tabel diatas terlihat banyak dana yang tidak terealisasikan dari target 

yang di tetapkan  seperti  rehap pdta sawah tidak terealisasi sama sekali dan 

pembangunan musholla tanjung juga tidak terealisasi sama sekali. 
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Tabel 1.4 

Tabel Penggunaan Dana Desa 2018 

No Pembangunan Target Terealisasi 

1 Seminisai 

Seminisasi dusun  

tanjung 

Seminisasi dusun sawah 

Seminisasi dusun  

sangkar puyuh 

197.563.000 181.645.000 

2 Paud harapan bunda 20.980.000 18.000.000 

3 Rehap paud permata 

ibuu/sawah 

19.928.000 19.928.000 

4 Pembuatan gedung 

posyandu sangkar 

35.687.000 29.563.000 

5 Pembuatan gedung 

posyandu tanjung 

18.900.000 18.900.000 

6 Rehap posyandu sawah 39.989.000 38.978.000 

7 Peralatan olahraga(tenis 

meja) 4 set 

24.000.000  15.700.000 

8 Intensif  guru paud, tk, 

pdta, tpa, infentaris 

16.640.000 

 

169.64.000 

9 Intensif posyandu 

-pakaianseragam 

posyandu 

20.693.000 6.693.000 

 JUMLAH 413.517.000 346.047.000 

Sumber:kantor desa sawah 

Dari tabel diatas dapat di lihat penggunaan dana desa 2018-2019 

ada nya penggunaan dana desa banyak di gunakan untuk pembangunan 

infrastruktur saja.Ada juga dananya tidak terealisasi secara keseluruhannya 

daritarget yang di tentukan,lalu kemana dana yang tidak terealisasikan 

tersebut. Adanya  pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena 

pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan 

insfrastruktur saja. 
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Tabel 1.5 

Tabel Penggunaan Dana Desa 2019 

 

No Pembangunan Target Terealisasi 

1 Galian parit 61.000.000 61.000.000 

2 Box culvert 20.980.00 18.000.000 

3 Semenisasi dusun sawah 19.928.000 19.928.000 

4 Semenisasi dusun tanjung 35.687.000 29.563.000 

5 Semenisasi dusun sangkar puyuh 18.900.000 18.900.000 

6 Semenisasi dusun pulau tengah 39.989.000 38.989.000 

7 Drainase dusun sawah 24.000.000  23.700.000 

8 Drainase dusun sangkar puyuh 16.640.000 

 

16.640.000 

9 Drainase dusun pulau tengah 20.693.000 20.693.000 

 JUMLAH 413.517.000 380.047.000 

Sumber:kantor desa sawah 

Masalah dalam pertanggungjawaban disini pemerintah desa wajib 

menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 

camat atau sebutan lain. Dengan begitu banyaknya anggaran yang di 

berikan kepada pemerintah desa, maka pertanggung jawabannya pun akan 

semakin besar . kepala desa orang yang bertanggungjawab atas keuangan 

desa harus bisa menempatkan dana desa itu dengan baik. Namun dalam 

kenyataannya pemerintah desa sawah belum melakukan 

pertanggungjawaban sepenuhnya kepada masyarakat tentang pengelolaan 

dana desa itu sendiri hal ini di buktikan tidak adanya papan informasi atau 
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media informasi yang di berikan pemerintah desa sawah dalam 

penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban pemerintah Desa sawah 

dalam pengelolaan dana  dilihat semakin kurang, hal ini di buktikan 

dengan tidak diundangya pemuka  masyarakat Desa Sawah secara terbuka 

dalam perencanaan kegiatan penggunaan dana desa. Berikut wawancara 

salah satu masyarakat yang ada di desa sawah  

“saat ini dalam musyawarah rencana pembangunan melalui dana 

desa masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, dalah 

musrenbang kami tokoh masyarakat tidak diundang secara 

terbuka,Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan dan aset desa, dalam menetapkan anggaran pendapatan 

dan belanja desa yang seharusnya melibatkan komponen-

komponen masyarakat, namun lebih banyak ditangani oleh Kepala 

Desa sendiri, dan perangkat desa lainnya”.(wawancara salah satu 

tokoh masyarakat desa sawah). 

 

hal ini menandakan kurangnya pertanggung jawabn dan 

keterbukaan  pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Kurangnya 

pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dalam hal 

pengelolaan dana desa perlu di kaji karena masalah yang berkembang saat 

ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana 

desa oleh pemerintah desa, sehingga munculnya dugaan penyelewengan 

dana desa oleh aparatur desa. Oleh karena itu perlu mengantisipasi hal 

tersebut dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan 

dalam pengelaloan dana desa. Persepsi masyarakat yang kurang baik 

tentang pemanfaaant dana desa akan menciptakan dugaan-dugaan yang 

tidak baik terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga perlu meningkatkan 

persepsi masyarakat dengan baik. 
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Pengelolaan dana desa di desa sawah kecamatan kampar utara 

kabupaten kampar belum dapat menjiwai prinsip pengelolaan dana desa itu 

sendiri, seperti: akuntabilitas(pertanggungjawaban) pengelolaan dalam 

dana desa yang masih kurang.  

Dari sehubungan dengan masalah tersebut, peneliti berkeinginan 

untuk melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas pengeloaan dana desa 

di Desa Sawah Kabupaten Kampar” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sawah kecamtan 

kabupaten kampar? 

2. Apa saja hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa 

sawah kabupaten kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa 

sawah kecamtan kampar utara kabupaten kampar 

2. Untuk mengetahui Apasaja hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa di desa sawah kecamtan kampar utara kabupaten kampar 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1.  Bagi Peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas kinerja pemerintah desa 
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dalam pengelolaan dana desa  di desa sawah kecamatan kampar uatar 

kabupaten kampar. 

2.  Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan 

pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau 

referensi bagi penelitian selanjutnya  

3.  Bagi Instansi  

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten kamparkhususnya 

Kecamatan kampar uatara dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika 

tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya.penulisan dalam 

skripsi ini secara garis besar adalah  sebagai berikut :   

BAB I    PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

Tujuan masalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam 

menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini 

penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian 

yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan sebelumnya.  
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BAB III   METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang desain penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

validitas dan reliabilitas data.    

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, 

saran-saran, daftar pustaka serta lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Akuntabilitas   

2.1.1  Pengertian Akuntabilitas  

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti 

(2014:2) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban 

penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan 

menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan 

proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil 

kinerjanya.”  

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik 

sebagai berikut : “Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan 

organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.” Sedangkan 

menurit Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : 

“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, 

dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang 15 berkaitan 

dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”  
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Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah 

sebagai berikut: “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan 

kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif 

atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban.” Serta menurut Deddi 

Nordiawan (2008:129) Akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas Publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”  

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang 

untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak 

untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. 

Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi 

pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat 

mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang 

administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada 

publik.  

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik yaitu 

sebagai berikut : “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 



 
 

20 
 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut.” Menurut Ihyaul Ulum (2010:40) mengemukakan bahwa 

akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 

pertanggungjawaban secara periodik.”  

Sedangkan Menurut Mursyidi (2013:44) akuntabilitas publik adalah 

sebagai berikut : “Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”  

Kemudian, akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) 

yaitu sebagai berikut : 17 “Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan 

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik.”  

Yang dimaksud dengan ”Asas Akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku” 

(PenjelasanPasal 3 angka 7 Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999). 
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Undang-undang yang mengatur tentang system akuntabilitas 

terdapat dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 

tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahDalam Peraturan 

Presiden ini yang dimaksud dengan: ayat 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

2.1.2 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah 

harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya 

kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas 

publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya 

yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik 

juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan 

mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan 

organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9) 

Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) terdapat empat dimensi 

akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu: 
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1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas 

kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas 

hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan 

sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah 

prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik 

dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 

termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, 

responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan 

memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar 

yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang 

menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam 

pelayanan. 

3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, 

dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas 
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kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan 

masyarakat luas 

Mardiasmo (2002:12) menambahkan dimensi akuntabilitas financial 

yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat 

laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada 

pihak luar. 

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11) 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and 

legality)  Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, 

sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum 

menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas 

kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. 

2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga 

diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) 

adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi 

secara efektif dan efisien. 

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa 

programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang 

bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 

organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program 

yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program 
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4. Akuntabilitas kebijakan. Lembaga–lembaga publik hendaknya dapat 

mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan 

harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan 

itu dilakukan. 

5. Akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban 

lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) 

secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan 

kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting 

karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini 

mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan 

untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar 

Bintoro Tjokroamidjojo (2001 :45) menyebutkan ada empat jenis 

akuntabilitas yaitu: 

1. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan 

2. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan 

BPK 

3. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan 

perangkat hukum 

Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) 

kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab 

pada rakyat melaui system perwakilan. 
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2.1.2 Fungsi-Fungsi Akuntabilitas 

Menurut bowen, akuntabilitas publik memiliki tiga(3) fungsi yang 

sangat penting yaitu: 

1. Alat kontrol berjalannya demokrasi, sebagaimana kita tahu negara 

indonesia menganut sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat , 

untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya seluruh rakyat boleh 

mencalonkan diri sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. 

Merka kemudian akan dipilih oleh rakyat, dan bekerja sama 

menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat. 

Konsekuensinya mereka juga harus mempertanggungjawabkan 

kebijakan kepada rakyat. 

2. Menekankan angka penyalahgunaan wewenang/tindakan korupsi 

menurut robert klitgaard, kekuasaan atau wewenang cendrung 

mengarah pada korupsi. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh 

keinginnan pribadi untuk mendapatkan banyak harta secara instan. 

Tetapi juga di dukung oleh adanya cacat sistem yang bisa 

dimanfaatkan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, suatu proses yang efisien 

memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi, 

atau instansi pemerintahan. 

2.2 Desa dan Pemerintah Desa  

2.2.1 Definisi Desa  
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Menurut Kartohadikiesmo (1984) dalam Salman (2012: 1) “desa”, 

”dusun”, ”desi” asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, 

tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah 

desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut 

dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai 

Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula 

segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai 

dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah 

satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat 

istiadat setempat. Definisi desa menurut undang–undangno. 6 tahun 2014 

(2014: 2). 

Dalam tulisan ilmiah, khususnya sosiologi desa, desa dapat dikaji 

dalam dua ontologi: sebagai statika dan dinamika. Sebagai statika, desa 

ditempatkan sebagai entitas diam dalam ruang dan waktunya, yang dalam 

kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika, desa terbentang 

dalam aspek hukum dan administratif. Maka ia terdefinisikan sebagai 

kesatuan wilayah berbasis hukum. Desa adalah “suatu kesatuan hukum”, 

di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang 

mengadakan pemerintahan sendiri. Sebagai statika, desa terbentang dalam 

aspek geografis, maka ia terdefinisikan sebagai spermukaan mulai dari 

pesisir dan pulau kecil, persawahan dan dataran rendah, hingga dataran 

tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi dengan 

buminya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekonomis, maka ia 
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didefinisikan sebagai ruang, produksi, distribusi, dan konsumsi yang di 

dalamnya berinteraksi manusia yang hendak memenuhi kebutuhannya di 

tengah keterbatasan sumber daya. Sebagai statika, desa terbentang dalam 

aspek sosiologis, maka ia didefinisikan sebagai arena struktural fungsional 

dan konflik, arena interaksionisme simbolik dan fenomenologis, serta 

arena konstruksi sosial atas realitas. Sebagai statika, desa terbentang dalam 

aspek budaya, maka ia didefinisikan sebagai arena yang di dalamnya hadir 

kumpulan nilai, norma, dan pengetahuan serta proses belajar individual 

dan kolektif dalam merepresentasikan diri dan merespons dinamikanya. 

Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekologi, maka ia 

terdefinisikan sebagai relasi antara sistem sosial dengan sistem 

lingkungannya, yang di dalamnya berlangsung pertukaran materi, energi, 

dan informasi secara timbal balik (Salman, 2012: 4). 

Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak 

melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. 

Sebagai dinamika, seperti halnya entitas lain, desa adalah proses yang 

terus mengalir dalam waktu, dalam keniscayaan untuk berubah sesuai 

spirit yang menggerakkannya, suatu kepastian akan evolusi. Evolusi desa 

adalah gerak perubahan dalam arah dan kecepatan alamiah yang lahir dari 

saling pengaruh atas multi variabel secara gradual pada ruang lokalnya. Ia 

adalah dialektika antara preskripsi struktur pada kolektivitas masyarakat 

dengan tindakan elektif aktor pada hasrat bebas individual, yang lalu 

melahirkan spirit bagi bergeraknya perubahan melalui inovasi, berupa 
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kemunculan fitur baru akan nilai, norma, pengetahuan teknologi, struktur 

dan kelembagaan, tindakan dan prilaku serta benda material (Salman, 

2012: 6). 

2.2.2  Pemerintahan Desa  

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi 

kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

(Undang-Undang nomor 6 tahun 2014:9). 

1. Kepala Desa 

    Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan 

desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 

tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. 

Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang 

telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa wajib.  

a.  Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 

 b.  Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
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c.  Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap 

akhir tahun anggaran; dan  

d.  Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir 

tahun anggaran.  

2.  Perangkat Desa  

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas. 

 a.  Sekretariat Desa Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa 

dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala 

desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala 

urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam 

bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 

PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa 

dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara 

umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa 

sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus 

kekayaan milik desa.  

b.  Pelaksana Wilayah Pelaksana kewilayahan merupakan unsur 

pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah 

pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara 
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pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan 

keuangan desa. 

c.  Pelaksana Teknis Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu 

kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis 

sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri 

atas 3 (tiga) seksi.  

3.  Badan Permusyawaratan Desa 

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama 

lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan 

permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD 

adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, 

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 

tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 

berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan 

merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD 

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang 

nomor 6 tahun 2014: 18). 
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Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:  

a.  Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa;  

b.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 

c.  Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 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. Pengelolaannya 

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.  

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan 

keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, 

tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat 

dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). 

Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan pada 

bagan berikut ini :Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 

37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa. 
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a.  Perencanaan  

1.  Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.  

2.  Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa kepada kepala desa.  

3.  Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama.  

4.  Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan.  

b. Pelaksanaan 

1.  Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas 

desa.  

2.  Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

 3.  Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  

c.  Penatausahaan  

1.  Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. 
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2.  Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib.  

3.  Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

4.  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya.  

d.  Pelaporan  

1.  Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada bupati/walikota berupa: 

(a)  Laporan semester pertama; dan  

(b)  Laporan semester akhir tahun.  

2.  Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.  

3.  Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Juli tahun berjalan.  

4.  Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya.  

e.  Pertanggungjawaban 
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1.  Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

 2.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan.  

3.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan 

desa. 

4.  Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri:  

(a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenaan;  

(b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun 

anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.  

Dalam Peraturan Bupati Kampar No 09 tahun 2017 Tentang 

Pedoman PelaksanaanDanaDesa,Alokasi Dana Desa,BagianDari Hasil 

Pajak Dan Bagian Dari  Hasil Retribusi Untuk DesaDi Kabupaten Kampar 

pada pasal 2 menjelaskan maksud dan tujuan dana desa adalah: 

1. Maksud diberikannya Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak,dan Bagi 

Hasil Retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan 
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Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. 

2. Tujuan diberikannya DanaDesa, ADD,Bagian Hasil Pajak, dan 

Bagian Hasil Retribusi adalah : 

a.  Mewujudkan   Pemerintahan Desayang profesional,efisien 

danefektif, terbukaserta bertanggungjawab; 

b. Memajukan  perekonomian masyarkat  desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan; 

c.  Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa  

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

d. Mendorong prakarsa,gerakan danpartisipasi masyarakat. Asas 

Pengelolaan Keuangan Desadesa untuk pengembangan potensi 

dan aset desa guna kesejahteraan bersama 

e.  Meningkatkan  ketahanan sosialbudayamasyarakatdesa guna 

mewujudkanmasyarakat desayangmampu memelihara 

kesatuan sosial. 

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan 

yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang 

dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan 

uraian sebagai berikut.  

1.  Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 
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seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan  

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 4. 

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  

2.4 Dana Desa  

2.4.1  Definisi Dana Desa  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
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Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana 

Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat kesulitan geografis (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, 2015: 2).  

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur 

dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan 

APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada 

implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para 

inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti 

program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan 

berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing 

untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program 

yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. 

2.4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui 

mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana 

tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa 

berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), 

luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan 

tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing 
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desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari 

belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara 

merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya 

langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana 

transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, 

dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka 

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap 

yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme 

transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut 

dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1)  tahap I, pada bulan April sebesar 40%;  

2)  tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan  

3)  tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%. 

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap 

sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua 

bulan yang bersangkutan.9 Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD 
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ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh 

hari kerja setelah diterima di RKUD. 

2.4.3 Penggunaan Dana Desa 

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa 

diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan 

bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang 

ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

transmigrasi. 

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas 

penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk 

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan, melalui:  

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar  
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2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana 

dan prasarana desa  

3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk ppengembangan potensi 

ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,  

4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, 

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN 

untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya 

ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa 

setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup: 

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;  

2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM 

Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; 

3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa;  

4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;  

5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan 

sehat;  

6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan 

desa dan hutan kemasyarakatan; dan  



 
 

41 
 

7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok 

usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, 

kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok 

pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok 

pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa. 

2.5 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam  

Pemerintah Desa  sebagai penyelenggara  urusan pemerintahan 

terkecil yang   berkedudukan  langsung  dibawah  kecamatan  memiliki  

fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

UndangNomor6 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit 

pemerintahan dalam skala yang lebih kecil,Pemerintah Desa mempunyai 

tugasyang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam 

perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyaitugas sebagaipemegang 

amanatkekuasaanyang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam 

rumah tangganya sendiri. 

MenurutGhazali(2001:53)sebagaipelaksanaamanatyang dibebankan 

oleh Pemerintah Pusatdan PemerintahDaerah, Pemerintah Desa  memiliki 

kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan 

sebagaimanadalam Al Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisaayat :58 

yangberbunyi : 
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ه ٱ۞إِنَّ  ْ  ّللَّ وا دُّ ن تُؤه
ه
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َِٰت ٱيهأ َٰنه مه

ه
ى  ۡۡل ۡهُتم بهۡۡيه  إِله كه ا ِإَوذها حه ٍه لِ ٌۡ

ه
أ

ِ  نلَّاِس ٱ َاْ ب ُۡكُه
ن َته

ه
ۡدِل  ٱأ ه ٱإِنَّ  ۡلعه ا يهعُِظُكم بًِِ  ّللَّ ه ٱإِنَّ  ۦ   ىِعِهَّ َۢا  ّللَّ ِهيعه نه سه َكه
  ٥٨بهِصرٗيا 

Artinya:  „Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. 

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah 

,pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal iniyang menjadi hak-hak 

pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat 

memiliki kewajiban   menaati Uli lAmri agar terealisasinya pelaksanaan 

tugas-tugas yang kewenangan disegala bidang dalam unit lingkup 

pemerintahan desa. Sebagaimana dalam AlQur’an telah dijelaskan tentang 

kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat : 59 yang berbunyi 

: 
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ا ٍه يُّ
ه
أ ى ِيٱ يه ْ  وه َّلَّ َا ِطيُع

ه
ْ أ َ ا ُي ه ٱءهانه ْ  ّللَّ َا ِطيُع

ه
أ ْوِِل  لرَُّسَله ٱوه

ُ
أ ۡمرِ ٱوه

ه
ِنيُكۡمۖۡ  ۡۡل

وهُ إِله  ءٖ فهُردُّ ۡ َٰزهۡعُتۡم ِِف َشه ِ ٱفهإِن تهنه ِ  لرَُّسَلِ ٱوه  ّللَّ ِ ٱإِن ُكيُتۡم تُۡؤِنُيَنه ب  ّللَّ

َۡمِ ٱوه  ۡحسه  ٓأۡلِخرِ  ٱ ۡۡله
ه
أ رۡيٞ وه َٰلِكه خه وِيًلا  وُ ذه

ۡ
  ٥٩تهأ

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

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

berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

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

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama JudulPenelitian Hasil Penelitian 

1 Kartika 

(2016) 

Akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa tahun 2016 di 

desa pemecutan kaja. 

Menemukan bahwa pengelolaan 

Dana Desa tahun 2016 di desa 

Pemecutan Kaja kurang akuntabel. 

Hal ini di lihat dari tiga indikator 

akuntabilitas keuangan yang 

digunakan yaitu 

transparansi,akuntabilitas, dan 

prinsip value ofmoney belum 

terpenuhi dalam pelaksanaan Dana 

Desa tahun 2016 di desaPemecutan 

Kaja 

2 Rahayu, 

(2017) 

Strategi Pengelolaan 

Dana Desa   Untuk  

Meningkatkan   

Kesejahteraan  

Masyarakat  Desa   

Kaliyen Kabupaten  

Semarang 

Hasil  dari  analisis  dan  

pembahasannya  bahwa mekanisme 

pengelolaanDanaDesa di 

desaKaliyeninisudahsesuaidengan 

petunjukPerkembangan 

infrastruktur desa setelah adanya 

Dana Desa saat ini jauh lebih baik 

dibandingkan dari kondisi 

sebelumnya.  

 

2.7 Defenisi Konsep 

Adapun variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

variabeltunggal yaitu: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Sawah  dengan indikator: 

1. Akuntabilitas adalah istilah yang menggambarkan tingkat 

pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang 

berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. 
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2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola Pengelolaan adalah 

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain  

adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana 

ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

2.8 Konsep Operasional 

Penulis menetapkan empat penilaian dari Pengelolaan Dana Desa 

dalam upaya meningkatkan pembagunan di Desa Sawah Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan indikator menggunakan 

perauran menteri dalam negri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan  

keuangan desa  : 

1. Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk 

menetapkansuatu kebijakan/program. Dalam penelitain ini adalah 

penetapan rencanapemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Sawah 

KecamatanKampar Utara Kabupaten Kampar.  

2. Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu 

kebijakan/program.Dalam penelitian ini adalah kegiatan pemanfaatan 

Dana Desa. 

3. Pertanngung jawaban Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat 

merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap 
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tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya 

administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup 

peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu 

kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan 

bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

dana desa 

Tahap 

perencanaan 
a. Adanya musrenbang desa. 

b. Partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dana desa 

Tahap 

pelaksanaan 

a. Adanya keterlibatan tim pelaksana 

dalam pelaksanaan penggunaan Dana 

Desa dengan masyarakat desa 

b. adanya transpasi pelaksanaan dana 

desa kepada masyarakat 

 

Tahap 

pengawasan 

a. Adanya pengawasan tim pelaksana 

terhadap penggunaan DD 

b. Meningkatnya  kepercayaan 

masyarakat terhadap pengelolaan DD 

oleh Tim pelaksana DD 

Tahap 

pertanggungj

awaban 

a. Adanya laporan berkala oleh tim 

pelaksana mengenai penerimaan DD 

dan realisasi belanja DD. 

b. Adanya laporan akhir oleh tim 

pelaksana mengenai perkembangan 

pelaksanaan dana desa baik ke tingkat 

atas maupun ke masyarakat. 

2.9 KerangkaBerfikir 

Kerangka pemikiranAnalisisAkuntabilitasPengelolaan Dana Desa Di 

Desa Sawah Kecamatan Kampar Uatar Kabupaten Kampar dapatdigambarkan 

dalam bagan kerangkaberpikir sebagaimanagambar berikut : 
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Gambar I 

KerangkaBerfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smber: Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 

 

 

 

 

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

 

Peraturan  Menteri Dalam Negri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan  keuangan desa 

Pengelolaan Dana Desa 

Perencaanaan Dana 

Desa 

Pelaksanaan Dana 

Desa 
Pertanggungjawaban 

Dana Desa 

-Transparansi 
-Partisipatif 

-Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku 

-Kejujuran 

-Responsif/Prosedural 

-Efisiensi 

 

 

 

 

 

-Responsif/prosedural 

 

 

 

Terwujudnya Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

  Penelitian ini di lakukan di Desa Sawah Kabupaten Kampar, 

sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Penelitian ini di lakukan 

dalam kurun waktu satu bulan yakni di mulai dari bulan September 2019 

sampai dengan Oktober 2019. Alasan penulis melakukan penelitian di 

Desa Sawah Kabupaten Kampar adalah penulis ingin menganalisis 

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah, selain itu lokasi 

penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga mempermudah penulis 

dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama penelitian. Penulis juga 

ingin menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sawah 

Kabupaten Kampar.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan 

pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan 

data – data yang ada. Kemudian, diteruskan dengan melakukan interpetasi 

sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor – faktor 

tertentu terhadap masalah yang diteliti dan berakhir berusaha 

memprediksinya. 

a. Data Primer 
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Yaitu sumber data oenelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian 

atau hasil pengujian (benda). 

b. Data Sekunder   

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung seperti data-data yang di 

peroleh melalui informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, 

laporan dan arsip yang ditetapkan dari pihak terkait yang mendukung dan 

melengkapi data–data yang penulis perlukan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulam data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal – hal dari responden yang ingin mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. 

(Sugiyono:2007:157) 

Jadi, wawancara merupakan melakukan proses percakapan 

antara penanya dan Narasumber untuk memperoleh  suatu hasil data 

yang diinginkan. Oleh karena itu, proses interview (wawancara) di 
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lakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang akuntabilitas 

pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kabupaten Kampar. 

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

informan, terkait dengan penelitian yang di lakukan. Sedangkan 

informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara terstruktur. Maksudnya, proses 

wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih 

dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam 

mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang 

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kabupaten 

Kampar. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger agend dan sebagainya. Adapun 

dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai 

wawancara dan lain-lainnya. 

3. Observasi 

Menurut Usman tehnik observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gelaja-gejala yang di teliti. Tehnik 
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ini dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan pengamatan 

langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan 

data sekunder dari Kantor  Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi 

dari daerah penelitian. 

3.4  Informan Penelitian 

Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

(Moleong;2000;97).Menurut(Sugiyono, 2009:300), dalam penelitian 

kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive 

sampling dan snowball sampling. Tetapi dalam penelitian ini teknik sampling 

yang gunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik snowball 

sampling.  

1. Teknik sampling snowball (bola salju) adalah metoda sampling di 

mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke 

responden yang lainnya, yang artinya pertama-tama di pilih satu atau 

dua orang , tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap 

terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh 

dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel 

semakin banyak.   
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Informan merupakan seorang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti. Disini informan penelitian berjumlah 

orang yaitu terdiri dari: 

No Informan Jumlah Keterangan 

1 Masyarakat Desa Sawah 5 Key Informan 

2 Perangkat desa sawah 3 Key Informan 

3 BPD 1 Key Informan 

 

3.5 Teknik Analisi Data 

 Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

kualitatif deskriptif data yang dikemukanan oleh Miles dan Hubernas dalam 

Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk 

menganalisis data: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang 

terjadi dalam catatan–catatan laporan tertulis.Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal–hal pokok menfokuskan pada hal–hal yang 

penting. Dan yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang 

tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang   
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diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan difokuskan 

pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan 

ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang 

tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk 

dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar 

keadaan yang sebenarnya dilangan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat 

terkait dengan semua data mengacu pada informasi atau data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan 

Setelah semua data berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa serta mengaitkan teori–teori pendukung yang relevan dengan 

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM   LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa Sawah   

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana terdapat 8 desa dan salah 

satu desa  yaitu Desa Sawah. Desa Sawah merupakan Ibu Kota Kecamatan 

Kampar Utara yang mana terletak ditengah-tengah Kecamatan Kampar 

Utara dan Kantor  Kecamatan Kampar Utara berada di Desa Sawah dan 

Pusat Pemerintahan  Kabupaten dengan jarak 12 Km. Desa Sawah mulai 

terbentuk melalui program  pemekaran dari Kenegrian Airtiris dimulai 

pada tahun 1973 pemerintahan  dipimpin oleh Wali Negeri, dan setelah 

pemekaran Desa Sawah, Desa ini  dipimpin oleh seorang Wali Muda yang 

bernama M. Nasir, pada tahun 1973.  Sekarang jumlah penduduk yang ada 

di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa yang  tersebar di 8 wilayah RW dan 

16 RT.   

4.2 Batas Wilayah  

Adapun batas wilayah Desa Sawah adalah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro Kecamatan  Kampar 

Utara  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak Kecamatan 

Kampar   
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3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar 

Utara  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar  

Utara  

4.3 Visi dan Misi Desa Sawah  

4.3.1 Visi   

1. Kebersamaan dalam membangun demi Desa Sawah yang lebih Maju  dan 

Berakhlak  

2. Peningkatan Infrastruktur Desa Sawah 

3.  Terwujudnya Pelayanan Public yang di dukung Oleh sumber Daya  

Aparatur Dan sumber Daya Alam Yang Mandiri,Agamis, Sejahtera  Lahir 

Batin.  

4.3.2  Misi  

1. Bersama Masyarakat memperkuat Kelembagaan Desa yang ada  sehingga 

dapat melayani Masyarakat secara optimal  

2. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan  

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif  

3. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa  

Sawah yang aman, tentram dan damai.  

4. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa memberdayakan  masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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4.4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Desa Sawah   

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Desa Sawah dapat dilihat  

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Sawah 

SUB INDIKATOR KONDISI 

Sarana dan prasarana  

Kantor Desa Baik 

Gedung Serba Guna Ada  

Perangkat Desa Ada  

Mesin ketik atau  komputer Ada  

Kendaraan dinas Ada  

Struktur Organisasi Ada  

Keuangan  

APBD Desa   Ada 

Belanja Pembangunan Tidak Lengkap  

Akuntabilitas  

Kotak pengaduan masyarakat  Ada  

Laporan kinerja tahunan  Ada  

Laporan akhir jabatan  Ada  

Papan informasi pelayanan Ada Ada  

Administrasi  
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Buku registrasi pelayanan  Ada  

Buku profil kelurahan  Ada  

Administrasi keuangan  Ada  

Kartu uraian tugas  Ada  

Administrasi penduduk  Ada  

Administrasi pembangunan  Ada  

Buku data dan lembaga 

kemasyarakatan  

Ada  

Buku registrasi umum  Ada  

Peta wilayah Ada  

Sumber: Kantor Desa Sawah 2019 

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana  yang 

dimiliki Kantor Desa Sawah telah memadai untuk menjalankan  kegiatannya.   

4.5 Kondisi Wilayah  

Keadaan Topografi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten  

Kampar pada umumnya dataran rendah sehingga tanahnya cukup subur untuk  

dijadikan lahan pertanian. Itu terlihat beberapa daerah di Desa Sawah terdapat  

perkebunan sawit, perkebunan karet, pertanian padi, dan sayuran yang  menjadi 

mata pencaharian bagi masyarakat setempat.  
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4.6. Kondisi Demografi     

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa yang  

tersebar di wilayah 8 RW dan 16 RT. Adapun data penduduk berdasarkan  jenis 

kelamin pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sawah 

No Jenis kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1616 

2 Perempuan 1634 

3 Kepala keluarga 844 

4 Jumlah penduduk 3250 

Sumber Data: Kantor Desa Sawah Tahun 2019 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan 

penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa, terdiri dari 

jumlah laki-laki sebanyak 1616 jiwa, jumlah perempuan 1634 jiwa dengan 

844 Kepala Keluarga (KK). Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah angka 

pertumbuhan penduduk di Desa Sawah semakin tahun semakin bertambah.   

4.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sawah   

Penduduk Desa Sawah memiliki mata pencaharian yang berbeda beda. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.3 

Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sawah 

NO  Jenis Pekerjaan  Jumlah 

1  Petani 1610 orang 

2 Pertukangan  23 orang 

3 Pedagang  340 orang 

4 PNS 57 orang  

5 TNI 3 orang  

6 Perkebunan 126 orang  

7 Lainnya  112 orang 

Sumber Data: Kantor Desa Sawah    

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah mata 

pencaharian  petani sebanyak 1610 orang, pertukangan sebanyak 23 orang, 

pedagang sebanyak  340 orang, PNS sebanyak 57 orang, TNI sebanyak 3 

orang, dan perkebunan sebanyak 126 orang dan lainnya sebanyak 112 

orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian penduduk 

Desa Sawah lebih banyak bertani dan berdagang.    

4.8 Pendidikan dan Kehidupan Beragama  

4.8.1 Pendidikan    

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk 

mamajukan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 
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semakin tinggi pula kualitas SDM dalam suatu masyarakat tersebut. 

Sarana pendidikan di Desa Sawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.4 

Sarana Pendidikan di Desa Sawah 

 

No  Sarana pendidikam Jumlah 

1 Kelompok bermain 3 

2 Taman kanak-kanak 1 

3 Sekolah dasar 2 

4 Madrasah ibtidaiyah 4 

5 SLTP/Tsanawiyah 1 

Sumber Data: Kantor Desa Sawah 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Sarana 

Pendidikan yang  terdapat di Desa Sawah tergolong baik dalam artian bisa 

menunjang dan  mempermudah masyarakat untuk memperoleh 

pendidikan.  

4.8.2    Kehidupan Beragama   

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan satu 

pola  aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Kehidupan keagamaan 

yang dilaksanakan masyarakat Desa Sawah cukup baik dan penduduknya 

mayoritas beragama islam, dan tidak ada satupun masyarakat Desa Sawah 

yang Non  Muslim. Sebagaimana tempat peribadatan yang ada di Desa 

Sawah dapat diketahui pada tabel berikut ini :  
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Tabel 4.5 

Sarana Peribadatan di Desa Sawah 

 

No  Sarana Peribadatan  Jumlah 

1 Masjid 5 

2 Musholla 9 

3 Gereja 0 

   Sumber Data: Kantor Desa Sawah Tahun 2019 

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa Sarana Peribadatan yang ada di 

Desa  Sawah adalah Masjid dan Mushallah, sudah jelas bahwa mayoritas 

penduduk  Desa Sawah adalah muslim dan tidak ada non muslim.   

4.9  Kesehatan   

Dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah telah  

mendirikan satu buah puskesmas dan dua buah posyandu, yang mana 

Puskesmas buka setiap hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan. Dan posyandu buka sekali seminggu setiap hari 

kamis. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

desa sawah masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat 

medis yang resedia.    

4.10  Adat Istiadat   

Masyarakat Desa sawah Kecematan kampar Utara menganut sistem 

sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata 

pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi 
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adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih 

dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, 

masyarakat, masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar juga melakukann upara syukuran pertanian yang dilakukan untuk 

meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royong an dalam 

membangun desa.   

Adapun permuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar 

Utara berjumlah lima orang yang di angkat sebagai penghulu dari suku-suku 

yang ada dan di angkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan 

kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.  

Sarana transfortasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transfortasi angkutan umum 

yakni becak/kendaraan roda tiga dan ojek yang beroperasi setiap harinya. 

Dalam kesaharian sarana tranfortasi tersebut dapat digunakan masyarakat 

untuk pergi kepasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang 

dagang. Sarana komunikasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. 

Masyarakat juga bisa menerima sebagai informasi dan berita-berita 

melalui darana Radio dan Televisi dengan memanfaatkan receiver atau 

parabola. 
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4.11  Potensi Desa  

Potensi desa adalah segala sumber alam dan sumber manusia yang 

terdapat dan tersimpan di desa yang dapat di manfaatkan untuk kelangsungan 

dan perkembangan desa.  

1. Adapaun Potensi  Pertanian :  

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan 

salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan di desa . Sawah ( Padi) 

Selain menjaga kesuburan tanah lahan pertanian yang ada, diisi ekonomi 

pola penerapan yang dilakukan juga sangat menjanjikan keuntungan. 

Bukan hanya sebatas untuk memenuhui kebutuhan sehari-hari  modal ini 

juga bisa memberikan tambahan bagi mereka yang ingin menyimpan hasil 

dari pengelolaan pertanian untuk tabungan masa depannya.  

2. Potensi Perikanan :  

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang di kembangkan 

melalui  keramba (kolam ikan berupa rakit) di desa sawah. Usaha Sistem 

Variasi Ikan Keramba di Desa Sawah Dari segi perairan maka Desa Sawah 

merupakan salah satu Desa yang sangat potensial untuk mengembangkan 

usaha keramba, karena mempunyai perairan air tawar yang cukup luas 

yang terdiri dari sungai yang mana masyarakat menamai sungai tersebut 

sungai Kampar. Usaha keramba dimulai sejak tahun 2006 yang pertama 

kali dilakukan oleh pak Edi, yang mana pak Edi memelihara satu jenis 

ikan saja dan itu hanya berlangsung dua tahun, karena pendapatannya 
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tidak mengalami kenaikan, namun pada tahun 2008 pak Edi mulai 

memelihara berbagai jenis ikan yaitu dengan memvariasikan ikan yang 

dipelihara dalam satu unit keramba. Dan itu membuat hasil pendapatannya 

meningkat.       

Gambar II. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawah 

KecamatanKampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sawah  telah menerapkan 

prinsip partisipasi dan transparansi mulai dari perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat  dalam 

forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa 

terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya 

pembangunan di desa dan Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana secara 

optimal karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah 

selesai dan lengkap.  

Hambatan-hambatatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa 

sawah  masih ada sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah 

dalam  pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sawah sosialisasi 

penyaluran dana desa di desa sawah belum dilakukan secara optimal karna masih 

ada juga aparatur desa yang belum memahami tentang  pengelolaan  dana  desa 

6.2 Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis menyarakan sebagai 

berikut: 
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1. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam 

proses perencanaan Dana Desa hendaknya melibatkan seluruh lembaga-

lembaga yang ada di desa Sawah dan mengedepankan musyawarah dalam 

memperoleh keberhasilan hasil mufakat, melakukan koordinasi yang baik 

dengan seluruh masyarakat desa dan menampung aspirasi masyarakat 

untuk menentukan prioritas pembangunan desa.  

2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, 

hendaklah meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan  

Dana Desa dan melakukan pemantauan secara berkala.  

3. Kepada Masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar agar dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa terutama terhadap pelaksanaan Dana Desa. 
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DAFTAR WAWANCARA 

A. Pertanyaan  Wawancara Dengan Aparatur Desa 

1. Siapa saja yang di undang dalam perencenaan penggunaan dana desa? 

2. Bagaimana tingkat kehadiran masyarakat yang di undang? 

3. Bagaimana prioritas penggunaan dana desa? 

4. Bagaimana sosialisasi pengambilan keputusan dalam penetapan 

penggunaan dana desa ? 

5. Apakah pertanggungjawaban sudai sesuai dengan realita 

pelaksanaan/kenyataan dilapangan ? 

6. Bagaimana sosialisasi informasi hasil kerja dalam penggunaan dana desa ? 

7. Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? 

8. Bagaimna prosedur dalam pelaksanaan pengggunaan dana desa ? 

9. Bagimana mekanisme pertanggungjawaban baik vertikal maupun 

horizontal ? 

10. Bagimana transparansi mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa ? 

11. Bagaimana kah sosialisasi tentang pelaksanaan penggunaan dana desa ? 

12. Apakah ada kritikan dari masyarakat tentang pelaksanaan penggunaan 

dana desa ? 

13. Bagaimana cara pemerintah desa mengundang masyarakat dan penentuan 

siapa saja yang wajib di undang ? 

14. Seberapa besar aspirasi masyarakat yang di serap dalam kegiatan 

musrenabg desa di desa sawah ini ? 
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B. Pertanyaan Wawancara Dengan Masyarakat 

1. Bagaimana peran /partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan 

dana desa ? 

2. Bagaiman transparani pemerintah desa kepada masyarakat tentang  

pelaksanaaan penggunaan dana desa ? 

3. Seperti apakah pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan 

penggunaan dana desa ? 

4. Apakah penggunaan dana desa sawah ini sudah sesuai dengan 

kebutuhannya ? 

5. Bagaimana cara pemerintah desa sawah mensosialisasikan hasil akhir dari 

pelaksanaan penggunaan dana desa ? 

6. Bagaimana menurut anda tingkat pencapaian penggunaan dana desa di 

desa sawah ini ? 

7. Apakah ada kritikan dari masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana 

desa sawah ini ? 

8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD mengenai pelaksanaan 

penggunaan dana desa di desa sawah ini ? 

9. Bagaimana pemantauan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan 

penggunaan dana desa ini ? 
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DOKUMENTASI 

FOTO WAWANCARA BERSAMA APARATUR DESA SAWAH 
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DOKUMENTASI 

FOTO WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT DESA SAWAH 
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