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ABSTRAK 

Nama : Serlianti 

NIM/Jurusan : 90400117020/Akuntansi 

Judul : Memaknai Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori 

Stakeholder 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji akuntabilitas dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa perspektif Teori Stakeholder untuk 

mewujudkan good governance. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi melalui Sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari 

informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa 

Pao sudah Akuntabilitas karena di jalankan berdasarkan Permendagri No. 20 

Tahun 2018 yang dibuktikan dari penyusunan laporan keuangan desa yang 

tertuang dalam aplikasi siskeudes, sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa serta masyarakat di desa pao turut berpartisipasi dibuktikan 

dengan keikutsertaan Stakeholder memberikan bantuan berupa tenaga, dan pikiran 

dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan serta pemantauan/Evaluasi.  

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Teori Stakeholder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akuntansi pemerintahan merupakan salah-satu bidang ilmu akuntansi yang 

saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini 

dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi politik atas dana-dana 

masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas 

penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. 

Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, 

manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah 

merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau 

kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu 

periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang 

diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi  kinerja pemerintah. Akuntansi 

pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat 

pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Wahyu, 2018).  

Sehingga pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa memiliki 

peran strategis dalam membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai 

dengan peraturan yang ada (Artini dkk, 2017).  Dalam UU Desa No. 23 Tahun 

2014 tentang semua hak dan kewajiban desa yang diukur dengan nilai uang serta 

semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang 
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terukur dengan nilai uang atau barang. Adanya hak dan kewajiban desa tersebut 

menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat 

dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat (Solikha dkk, 2018). 

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan 

guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan 

masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di 

desa sangat kompleks, menjadikan alasan  bagi desa untuk berkembang. 

Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini 

juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan 

sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan 

masyarakat desa yang adil dan sejahtera (Wahyu, 2018). 

 Keberadaan Desa disebabkan oleh perubahan paradigma penyelenggaraan 

pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi 

adalah sebuah konsep yang mensyaratkan adanya perlimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus dan 

mengelola wilayahnya sendiri secara optimal (Nadir, 2013). Dengan adanya 

otonomi desa diharapkan lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan 

semua kegiatannya (Widjaya, 2011). Desa secara yuridis formal diakui dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, agar dapat melaksanakan perannya 

dalam mengatur dan mengurus, diberikan kewenangan yang mencakup: (1) 
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Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah,  Pemerintah  

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (4) Urusan pemerintah yang 

sepenuhnya diserahkan kepada desa.  

 Pemberian otonomi yang luas, desa diharapkan mampu meningkatkan 

daya Saing dengan menjunjung keadilan, kepatuhan, serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat (Widjaya, 2011). Konsekuensi yang ditimbulkan terkait 

kewenangan terhadap pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya sumber dana 

yang mencukupi (Irma, 2015). Hal ini kemudian dijawab oleh pemerintah dengan 

menghadirkan kebijakan dana Desa yang kemudian dikenal dengan Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada tahun 2014. Dana desa ini merupakan bagian dari nawacita 

Presiden Joko Widodo yakni bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. 

Hal ini merujuk jumlah Desa sebanyak 82.030 (Menurut data Peraturan Kepala 

Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Statistik 

Tahun 2016). Jumlah Desa yang fantastis tentu merupakan sebuah anugrah, 

apalagi sektor- sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan 

industri rumahan yang tumbuh subur (Ismail dkk., 2016). 

 Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk dana desa jumlahnya 

sangat besar. Tercatat sebesar 60 Trilun yang digelontorkan untuk memajukan 

Desa yang sangat tertinggal yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu Desa pada tahun 

2018. Sekitar 1,8 Triliun Rupiah dikucurkan untuk setiap desa (Setiawan dkk, 

2017). Hal ini guna mendukung Indonesia yang berkemajuan berbasis 
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pembangunan dari pelosok. ADD sendiri merupakan bagian dari keuangan Desa 

yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen).  

 Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua 

lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui 

konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam 

menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga 

pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi 

respontabiitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organiasasi yang bertujuan 

untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang. Masing-masing individu pada tiap 

bidang aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya. 

Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan tidak 

terkendali. Kegiatan yang terkendali  merupakan kegiatan yang dapat 

dikendalikan oleh suatu pihak, yang berarti kegiatan tersebut benar-benar 

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang (Wahyu, 

2018).  

 Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat 

diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik. 

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan 

adanya unsur Partisipasi masyarakat (Nur dan Fitri, 2019). Tingkat partisipasi 

masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan program 

pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan masyarakat sangat penting 
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untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan. Kurangnya partisipasi 

masyarakat desa dalam program alokasi dana desa dapat mengakibatkan 

pemborosan biaya (Saputra dkk, 2016). Jika hal tersebut berjalan dengan baik 

maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk 

mencapai kemajuan bersama. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan 

alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholder seperti karang 

taruna, tim penggerak PKK, serta badan permusyawaratan desa (BPD). 

Stakeholder tersebut di harapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam 

pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (Karimah dkk, 2016).   

 Fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Pao yaitu 

belum adanya keterbukaan serta tingkat partisipasi masyarakat masih belum 

maksimal. Menurut Tumbel, (2017) keterlibatan masyarakat sebagai salah-satu 

faktor keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan pedesaan, karena 

prinsip dari pembangunan itu sendiri ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera (Syamsi, 2014). Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam 

program alokasi dana desa dapat mengakibatkan pemborosan biaya. 

 Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat 

pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan, seperti (Kumalasari, 2016), (Dewi, 

2019), didukung oleh penelitian (Nur, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan 

dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas namun 

dari sisi administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peundang-

undangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hardianti dkk, 2019) 

sejalan dengan penelitian (Dilago, 2018) menyatakan belum adanya keterbukaan 
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serta tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Dengan adanya penelitian 

diatas peneliti berusaha mengkaji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam 

mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian  yaitu pemerintah desa yang 

ada di wilayah kecamatan Tombolo Pao yang menggunakan laporan 

pertanggungjawaban ADD tahun 2020. Dengan demikian maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul Memaknai Akuntabilitas dan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori 

Stakeholder. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada masalah akuntabilitas dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga mengarah 

pada  bagaimana  perspektif stakeholder dalam program pengelolaan dana Desa 

Pao untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan. Adapun objek dalam 

penelitian ini adalah Desa Pao yang terletak disalah-satu desa di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. 

Berikut adalah fokus dan deskripsi penelitian sebagai berikut:   

Tabel 1.1 

Fokus Dan Deskripsi Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

1. Akuntabilitas 
1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 
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4. Pelaporan dan pertanggungjawaban 

 2. 
Partisipasi Masyarakat 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

dan pengambilan keputusan 

2. Pelaksanaan dan pemantauan/Evaluasi 

  

3. 
Teori Stakeholder 1. Akuntabilitas perspektif stakeholder 

2. Partisipasi masyarakat perspektif 

stakeholder 

 

C. Rumusan Masalah 

Pengelolaan keuangan desa sangat penting dilakukan secara tepat karena 

merupakan penentu pembangunan menuju masyarakat secara adil, makmur dan 

sejahtera. Adanya perilaku menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa  yang 

sering kali dilakukan oleh aparatur desa diakibatkan karena kurangnya 

keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat setempat. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Bagaimana akuntabilitas dalam  pengelolaan dana desa di Desa Pao? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Pao? 

3. Apa makna akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

dana desa perspektif Teori Stakeholder? 

D. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pao. 

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pengelolaan dana desa di Desa 

Pao.  

3. Untuk mengetahui makna akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa perspektif Teori Stakeholder. 

E.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin melihat bagaimana tingkat 

akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Adapun penelitian yang terdahulu yang 

dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Deti 

Kumalasari, 

ikhsan Budi 

Riharjo (2016) 

Desa Transparansi 

dan Akuntabilitas 

Pemerintah Desa 

dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Deskripsi 

Kualitatif  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pemerintah Desa Bomo 

Kecamatan Rogojambi 

Kabupaten Bayuwangi telah 

melaksanakan prinsip-

prinsip transparansi dan 

akuntabilitas pada 

pengelolaan ADD. 

Perencanaan dan 

pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa telah menerapkan 

prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Sedangkan 

akuntabilitas ADD secara 

fisik sudah menunjukkan 



9 
 

 
 

pelaksanaan yang transparan 

dan akuntabel, namun dari 

sisi administrasi masih 

diperlukan adanya 

perbaikan sehingga perlu 

pembinaan lebih lanjut, 

karena belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

2. Dyah Evita 

Dewi, Priyo 

Hari Adi 

(2019) 

Transparansi, 

akuntabilitas, 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan 

keuangan desa 

terhada 

pembangunan desa 

di desa  Candirejo 

kecamatan 

Pringapus 

Kabupaten 

Semarang 

Deskripsi 

Kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan bahwa 

penerapan akuntabilitas desa 

candirejo sudah berhasil 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan melihat 

pembangunan jalan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

3. Kholmi (2016) Akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana Desa: Studi di 

desa Kedungbetik 

kecamatan 

Kesambeng 

kabupaten 

Jombang    

Deskripsi 

Kualitatif 

Menunjukkan perencanaan 

dan pelaksanaan sudah 

akuntabel, perencanaan 

ADD didasarkan usulan 

program dari dusun dan 

dievaluasi melalui forum 

musyawarah di tingkat desa. 

Laporan pertanggung 

jawaban realisasi 

pelaksanaan ADD 

terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban 

APBDesa. Kendala 

pengelolaan ADD 

kurangnya pemahaman 

aparat desa dalam 

mengimplementasikan 

ADD.  

4. Hardianti, et 

al., (2019) 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

Infrastruktur Desa 

(Program Alokasi 

Deskripsi 

Kualitatif 

Menunjukkan bahwa: 

Pertama, Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam 

pelaksanaan program dan 

alokasi desa di Desa 
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Dana Desa di Desa 

Buntoni 

Kecamatan 

Ampana Kota) 

Buntoni masih rendah. 

Kedua, Aspek yang terkait 

dengan partisipasi publik 

dalam fase implementasi 

yaitu jenis pekerjaan dan 

pendapatan. Sementara itu 

tingkat pendidikan hanya 

mempengaruhi tahap 

perencanaan serta 

pemantauan dan evaluasi. 

5. Dewi Safutri 

Sari (2016) 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan di 

Kelurahan Mesjid, 

Kecamatan 

Samarinda 

Seberang 

Deskripsi 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masyarakat di kelurahan 

masjid berpartisipasi dalam 

perencanaan pembangunan 

dengan cara turut 

menyalurkan aspirasi 

mereka kepada ketua PT 

atau tokoh masyarakat 

setempat. Sedangkan dalam 

pelaksanaan pembangunan, 

masyarakat kelurahan 

masjid berperan pasif 

karena pembangunan jasa 

pemborong dalam kegiatan 

pembangunan serta 

masyarakat beralasan sibuk 

dengan pekerjaannya 

sendiri. 

6. Vilmia Farida, 

A. Waluya 

Jati, Riska 

Harventuy 

(2018) 

Analisis 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa (ADD) 

di Kecamatan 

Candipuro 

Kabupaten 

Lumajang 

Deskripsi 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahap 

perencanaan alokasi dana 

desa (ADD) di sepuluh desa 

telah menerapkan asas-asas 

akuntabilitas, prinsip 

partisipasi dan transparansi. 

Hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat kehadiran 

masyarakat yang cukup 

partisipatif dalam mengikuti 

musyawarah. 

7.  Lina 

Nasehatun 

Nafidah, Nur 

Anisa (2017) 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan desa di 

Kabupaten 

Jombang  

Deskripsi 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 33 Tahun 

2015 tentang pengelolaan 
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dana desa secara garis besar 

telah mencapai 

akuntabilitas. Selain itu 

masih diperlukan adanya 

pendampingan desa dari 

pemerintah daerah yang 

intensif dalam membantu 

desa untuk mewujudkan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

penyumbang ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik 

khususnya dalam Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menambah wawasan pengetahuan bagi para peneliti mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

b. Bagi Universitas/Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Instansi 
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Sebagai masukan dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Partisipasi 

masyarakat terhadap pengelolaan ADD khusunya di Desa Pao 

Kecamatan Tombolo Pao. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder pertama kali di gagas oleh R. Edward Freeman pada 

tahun 1984, yang menyatakan bahwa “Stakeholder theory is a theory of 

organizational management and business ethics addresses morals and value in 

managing an organization”. Stakeholder theory mengatakan bahwa kesuksesan 

dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya 

menyeimbangkan beragam kepentingan dari pada Stakeholder atau pemangku 

kepentingan (Lako, 2011). Stakeholder merupakan semua pihak, baik dari pihak 

internal dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki suatu hubungan yang baik 

serta memberikan pengaruh ataupun yang di pengaruhi dan juga memiliki sifat 

langsung maupun tidak langsung (Shabira, 2019).  

Hal pertama mengenai teori Stakeholder adalah bahwa Stakeholder 

merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu 

organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara 

keduanya yang kompleks dan dinamis (Situmorang, 2018). Teori stakeholder 

adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya untuk membantu korporasi 

memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan 

mengembangkan keunggulan kompetitif (Suharyani dkk, 2019).  

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat 
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dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh Stakeholder kepada perusahaan 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Rukmana dkk, 2020).  Stakeholder 

Theory (Teori Stakeholder), mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh para Stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari 

pada stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 

stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

sendiri terhadap keinginan stakeholdernya (Sembiring, 2003 dalam Efriyanti dkk, 

2012).  

B. Dana Desa 

a. Pengertian Desa  

Desa merupakan suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan 

suatu Negara, berbeda dengan kota  desa terdiri dari beberapa apek-aspek kecil 

kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan 

Negara (Abdullah dan Samad, 2019). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat 

dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau 

bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua 

desa/lebih, serta pembentukan desa diluar desa yang sudah ada. Sedangkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang 

berwewenang untuk mengetur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang 

kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya 

dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik (Putra dkk., 2017).  

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu oleh Prangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Desa merupakan bagian vital dari nawa cita presiden Joko 

Widodo yang tertuang dalam amanat pembangunan nasional. Dalam amanat 

tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dari pinggir (desa) memiliki prioritas 

yang sangat tinggi mengingat banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia ini. 

Jumlah desa yang terus meningkat dapat dilihat dari media 2015-2017. Dilansir 

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 

2015 terdapat 74.093 desa di Indonesia. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 

74.754 di tahun 2016 dan 74.954 pada tahun 2017. Peningkatan ini tentu menjadi 

tantangan tersendiri untuk mewujudkan nawa cita dalam bentuk pembangunan 

desa. 

Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung 

peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tujuan 

pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

kualitas hidup manusia serta penaggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
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kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi 

ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Pembangunan Desa Memotivasi dan mendorong masyarakat dalam 

meningkatkan stabilitas program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa 

yang baik dan berpotensi stabil di jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa 

mengacu pada proses perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru 

dan lebih baik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya 

secara layak (Tsl, 2013). Pada saat perkembangan daerah dimulai dsesa-desa 

sudah diberikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola 

keuangan serta melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih 

baik (Abdullah dan Samad, 2019). 

b. Pengertian Dana Desa 

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 

Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Sedangkan Dalam Permendagri No. 114 Tahun 

2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

c. Tujuan Dana Desa 



17 
 

 
 

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan 

desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki konteks hidup manusia 

dan atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, 

mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber 

daya alam yang berkelanjutan (Ardiyanti, 2019). Alokasi dana desa tujuannya 

untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur 

pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. 

Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif 

(Nugrianti dan Zulkarniani, 2013). 

Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk 

pembamgunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, 

penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan 

tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa 

tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan 

fasilitas untuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun 

potensi dari desa (Ardiyanti, 2019).  

Menurut Kurniawati (2019) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain 

yaitu: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 
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b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat. 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dsa melalui badan 

usaha milik desa (BUMD). 

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa,  

menurut (Kurniawati, 2019) yang meliputi: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:  

1)  Lingkungan pemukiman  

2)  Transportasi  

3)  Energi, dan  

4)  Informasi dan komunikasi 
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b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk kebutuhan: 

1)  Kesehatan masyarakat, dan  

2)  Pendidikan dan kebudayaan 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 

meliputi:  

1) Usaha ekonomi pertanian berskala pruduktif untuk ketahanan 

pangan. 

2)  Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan salah satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran; dan  

3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi , distribusi dan pemasaran. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sama 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:  

1) Kesiap siagaan menghadapi bencana alam 

2)  Penanganan bencana alam 

3)  Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan  

4) Pelestarian lingkungan hidup  

d. Dasar Hukum Dana Desa 

Adapun Dasar hukum dalam pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII 

Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 

71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77). 

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

3.  Peraturan Pemerintah Republik 6 Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa.  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

e. Pengelolaan Dana Desa 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 

6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa.  

1. Asas Pengelolaan Keuangan  Desa 

Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus dikelola 

berdasarkan asas-asas yaitu: 

a. Transparan  

Transparan artinya terbuka/keterbukaan, dalam arti segala kegiatan 

dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan 

diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan dalam pengelolaan 

keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka 
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dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak 

masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

ada. 

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk 

menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan 

penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi 

juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus 

lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. 

Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan,ditutup-

tutupi, atau ditunda-tunda (Sayuti, Majid, dan Juardi 2018).  

b. Akuntabel  

Akuntabel diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja 

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.  

c. Partisipatif  

Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 
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aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan 

sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para 

pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas. Utamanya, 

kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan 

pembangunan desa.  

d. Tertib dan disiplin anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran harus 

dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya 

sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam Bab IV, tentang pengelolaan, dimana pengelolaan keuangan 

desa terbagi menjadi 5 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri 

Dalam Negri No. 20 tahun 2018).  

Adapun penjabaran dari peraturan pemerintah No. 20 tahun 2018 

Bab IV tentang pengelolaan adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

 Dalam pasal 31 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang Perencanaan pengelolaan keuangan Desa 

menyatakan: 
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1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan 

Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 

dalam APB Desa. 

2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan 

APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan 

Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. 

3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:  

a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP 

Desa;  

b. Prinsip penyusunan APB Desa;  

c. Kebijakan penyusunan APB Desa;  

d. Teknis penyusunan APB Desa; dan Hal khusus lainnya.  

4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan 

penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.  

Dalam Pasal 32 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa 

menyatakan:  

1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa kepada Kepala Desa. 
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2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada 

BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 

musyawarah BPD. 

3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan.   

4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, 

Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang 

berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 

sebelumnya.  

5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai 

dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4). 

b. Pelaksanaan  

Dalam pasal 43 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

menyatakan:  

1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui 
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rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali 

Kota. 

2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan 

kepala Desa dan Kaur Keuangan.  

3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat 

yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda 

tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.  

c. Penatausahaan 

Dalam pasal 63 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa 

menyatakan:  

1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.  

2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum.  

3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.  

d. Pelaporan 
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Dalam pasal 68 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa 

menyatakan:  

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.  

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan.  

3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu 

kedua bulan Juli tahun berjalan.  

Dalam pasal 69 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa 

menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan 

konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua 

Bulan Agustus tahun berjalan.  

e. Pertanggungjawaban  

Dalam Pasal 70 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa menyatakan : 
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1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat 

setiap akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa.  

3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

dengan:  

a. Laporan keuangan, terdiri atas:  

1. Laporan realisasi APB Desa; dan  

2. Catatan atas laporan keuangan.  

b. Laporan realisasi kegiatan; dan  

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa. 

Dalam pasal 71 (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 

tahun 2018) tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa menyatakan :  

1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.  

2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui 
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Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat 

minggu kedua Bulan April tahun berjalan.   

C. Good Governance 

Good Governance secara konseptual pengertian kata baik (good) dalam 

istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua 

pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 

keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Nesia, 2019). Good 

Governance artinya pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang 

menaanti hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut 

oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk 

menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati 

keberagaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal (Nurcholis, 2007 

dalam Febriani, 2017). Sementara menurut Febriani (2017) Good Governance 

adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan 

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat sehingga sumber daya 

pendukung kepada lembaga dan aparat yang dibawahnya untuk mengambil 

keputusan dan memecahkan  masalah secara efektif dan efisien.  

Asosiasi pemerintahan kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi 

Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota 



29 
 

 
 

Seluruh Indonesia (ADEKSI) terdapat 10 prinsip tata pemerintahan yang baik 

antara lain adalah: 

1. Partisipasi, artinya bahwa setiap warga didorong untuk menggunakan 

hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara 

langsung mapun tidak langsung. 

2. Penegakan Hukum, yakni menegakkan hukum secara adil bagi semua 

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

3. Transparansi, yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi 

dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. 

4. Kesetaraan, yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 

5. Daya Tangkap, yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara 

pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 

6. Wawasan ke Depan, yakni membangun daerah berdasarkan visi dan 

strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam 

seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat dalam 

seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat memiliki dan 

ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 
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7. Akuntabilitas, yakni meningkatkan akuntabilitas para pengambil 

keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat 

yang luas. 

8. Pengawasan, yakni meningkatkan upaya pengawasan terhadap 

penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 

9. Efisiensi dan Efektivitas yakni menjamin terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggung jawab. 

10. Profesionalisme, yakni meningkatkan kemampuan dan  moral 

penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang 

mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. (Handoyo dkk, 2010). 

Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam 

pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sebagai 

unsur utama penyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayoman dan 

pelayanan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi asas Umum 

Pemerintahan Negara yang baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme (UU No. 28/1999). Dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 

28/1999 dijelaskan bahwa “Asas umum pemerintah Negara yang baik adalah asas 

yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk 

mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme” (Arisaputra, 2013). 
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Asas-asas pemerintah yang baik tersebut diuraikan kedalam tiga belas asas 

yaitu:  

1. Azas kepastian hukum (Principle Of Legal Security). 

2. Azas keseimbangan (Principle of Proportionality). 

3. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan (Principle of Equality). 

4. Azas bertindak cermat (Principle of Carefulness). 

5. Azas motivasi untuk setiap keputusan (principle of Motivation). 

6. Azas jangan mencampur adukkan kewenangan (Principle of Non 

Misuse of Competence). 

7. Azas permainan yang layak (Principle of fair play). 

8. Azas keadilan atau kewenangan (Principle of Reasonable or Prohibility 

of Arbitrariness). 

9. Azas menaanggapi penghargaan yang wajar (Principle of Meeting 

Raised Expectation). 

10.  Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (Principle of 

Undoing The Consequences of An Annullrd Decision). 

11.  Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (Principle of 

Protecting The Personal Way of Life). 

12. Azas kebijaksanaan (Sapientia). 

13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (Principle of Public Service).  

Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang 

menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia, 
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Semua itu seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan sehinggadapat terwujud kepemimpinan yang 

baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (Arisaputra, 2013).  

D. Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas secara harafiah dalam bahasa inggris disebut 

“accountability” yang diartikan sebagai suatu keadaan yang perlu 

dipertanggungjawabkan, atau dalam kata sifat disebut “accountable” yang 

memiliki arti sebagai tanggungjawab (Kalbarini, 2014). Sebagai salah-satu prinsip 

terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah maupun 

penyelenggaraan perusahaan yang baik, dalam akuntabilitas terkadang suatu 

kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala kegiatan terkhusus dalam 

bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan 

pertanggungjawaban. Serta mengungkapkan setiap aktivitas maupun kegiatan 

yang dilaksanakan (Putra dkk, 2017). 

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas 

keberhasilan maupun dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya 

kewajiban untuk melaporkannya (Mardiasmo, 2012). Akuntabilitas merupakan 

suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah 

(Astriani dan Jamaluddin, 2021). Sama halnya yang dikemukakan oleh 

Tjokroamidjojo (2000) dalam Rakhmat (2018) akuntabilitas adalah kewajiban dari 
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individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber 

daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal 

yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas  dalam pengelolaan 

dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa 

dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.  

Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical 

accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability. Secara 

umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya 

antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti 

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal 

adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat 

(Mardiasmo, 2012). Kopel dalam Wicaksono (2015) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa dimensi dalam akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggungjawaban, 

pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Pertama, transparansi yang 

merujuk pada kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi mengenai 

fungsi serta kinerja suatu organisasi. Kedua, pertanggungjawaban yang mengarah 

pada praktik untuk memastikan apakah individu ataupun organisasi bertanggung 

jawab terhadap segala tindakan dan aktivitas yang dikerjakannya, memberikan 

penghargaan atas kinerja yang baik dan memberikan sanksi untuk perbuatan yang 

tidak sesuai aturan. Ketiga, pengendalian yang merujuk pada keadaan dimana 

organisasi mampu menjalankan apa yang menjadi tujuan utamanya. Keempat 

adalah tanggung jawab, dimana aturan hukum menjadi alat yang membatasi gerak 
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suatu organisasi. Kelima, adalah Responsivitas, dimana organisasi memiliki 

keinginan dan usaha untuk memenuhi harapan subtantif pihak-pihak yang 

memangku kepentingan yang berbentuk artikulasi permintaan dan kebutuhan. 

Kelima dimensi diatas menunjukkan sejauh mana pencapaian akuntabilitas 

didalam suatu organisasi.   

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat 

terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program 

kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk 

penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat 

(Ardiyanti, 2019). 

Dalam pandangan islam disebutkan akuntabilitas bias dikaitkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah dinumi kepada 

Allah swt, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada manusia harus 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam  QS. Al-

Muddassir/74:38. 

  ُكلُّ وَْفس   
 ٨٣بَِما َكَسبَْت َرِهْيىَة ٌۙ

Terjemahnya:  

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya” (Departemen 

Agama RI 2015).  

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran dalam tafsir Al- 

Muyassar Imam Syafi’I menjelaskan bahwa tiap-tiap diri, dengan amal-amal 

keburukan yang diusahakannya akan diperhitungkan lagi bertanggung jawab atas 
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usahanya itu. Ia tidak dibebaskan hingga menunaikan hak-hak yang ada padanya 

dan diberi hukuman (Basyir, Hikmat et al. 2011). 

Amanah harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. 

Demikian juga penerima amanah harus adil dan menyampaikan kebenaran/tidak 

ada yang disembunyikan. Akuntabilitas harus diikuti dengan pengawasan yang 

baik sesuai dengan komitmen yang dibuat antara pemberi amanah dan penerima 

amanah.  

 Tanggungjawab adalah sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab tersebut 

adalah sebuah perwujudan akan kesadaran dan kewajiban.  Dalam menjalankan 

tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, kepala desa 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut sebagai 

laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi APBDes. Bentuk akuntabilitas 

sesuai ayat diatas seperti  melaporkan atau mengkomunikasikan kepada semua  

pihak  tentang program yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat.  

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap tugas yang dijalankan, 

penggunaam sumber-sumber dan wewenang harus mampu 

dipertanggungjawabkan, transparan, dan terbuka untuk diaudit atau diperiksa baik 

oleh pihak yang berkepentingan maupun suatu lembaga yang independen. 

Akuntabilitas mengandung sebuah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 
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segala tindak lanjut dan kegiatannya dibidang administrasi keuangan kepada pihak 

yang memiliki wewenang lebih tinggi (Sabari, 2018) 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pada instansi pemerintahan, berbagai 

prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan menurut (Ardiyanti, 2019) adalah sebagai 

berikut: 

a) Harus memberikan jaminan untuk mengelola sumber daya secara 

komitmen sesuai dengan peratuan perundang-undangan. 

b) Harus ada komitmen dari pimpinan kepada seluru staf untuk 

melaksanakan pengelolaan agar memiliki nilai akuntabel. 

c) Melaksanakan tujuan sesuai visi, misi serta hasil dan manfaat yang akan 

diperoleh. 

d) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian, tujuan serta sasaran yang 

telah ditetapkan. 

e) Harus memiliki sifat jujur, inovatif, serta transparan. 

c. Dimensi Akuntabilitas  

Menurut Ardiyanti (2019) Adapun dimensi yang terdapat dalam 

akuntabilitas antara lain: 

a) Akuntabitas hukum dan kejujuran yaitu bahwa setiap kebijakan patuh 

terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi 

yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan  

b) Akuntabilitas manajerial yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggung jawab pada 

proses dan pelaksanaan program yang telah di tetapkan. 
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c) Akuntabilitas program yaitu program yang baik untuk mendukung 

tujuan organisasi serta pencapaian visi dan misi. 

d) Akuntabilitas kebijakan yaitu pengelolaan uang publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

e) Akuntabilitas finansial yaitu mempublikasikan hasil laporan keuangan 

kepada masyarakat serta terhindar dari pemborosan kebocoran serta 

korupsi. 

d. Indikator akuntabilitas 

 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, indikator yang harus 

diterapkan oleh kepala desa dalam mengelola dana desa sebagai berikut: 

a) Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota. 

b) Adanya laporan penyelenggaran pemerintah desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati atau walikota. 

c) Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir 

tahun anggaran. 

d) Adanya informasi penyelenggaran pemerintahan secara tertulis 

kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. 

E. Partisipasi Masyarakat 

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat 
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Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga sebagai individu atau 

kelompok sosial yang ikut berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa (Kalbarini, 2014). Partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan program 

pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan masyarakat sangat penting 

untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan (Dewi dan Priyo, 2019). 

Apabila program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka sudah 

pasti masyarakat pun akan turut andil dan tentunya akan mendapatkan partisipasi 

masyarakat dengan harapan akan mencapai tujuan program tersebut. Selanjutnya 

dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai. Keberhasilan 

pembangunan akan tercapai apabila partisipasi masyarakat turut andil dan juga 

karena adanya nilai tradisional sebagai potensi yang dapat digerakkan dalam 

pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai (Hardianti dkk, 2019). 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, 

diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Dalam mengolah dan 

mengelola potensi sumber daya alam yang baik dan dengan hasil yang maksimal 

maka diperlukan penduduk yang berkualitas yang mempunyai kemampuan dan 

niat yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan desanya sendiri. Program 

bantuan ADD dapat mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan. 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu proses 

pembangunan, baik sebagai kesatuan sistem maupun individu yang semuanya 

mempunyai peran masing-masing namun dengan tujuan yang sama, karena 
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prinsip dari pembangunan itu sendiri ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera (Syamsi, 2014).  

Tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat 

dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya 

meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat menerima keputusan 

dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu 

masalah, menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan guna meningkatkan kualitas dari perencanaan dan keputusan, dan 

meningkatkan rasa kebersamaan (sense of community) dengan mengajak 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Sanof dalam Adam, 2011). Salah-

satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal 

pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam 

hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk 

mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program 

pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.  

Partisipasi masyarakat dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang 

berbunyi: 

ُ لَُكْمْۚ َواَِذاي   
لِِس فَاْفَسُحْىا يَْفَسِح ّللّا  ا اَِذا قِْيَل لَُكْم تَفَسَُّحْىا فِى اْلَمج  َمىُْى  قِْيَل اْوُشُزْوا  اَيُّهَا الَِّذْيَه ا 

 ُ
ت ٍۗ َوّللّا  َمىُْىا ِمْىُكْمٌۙ َوالَِّذْيَه اُْوتُىا اْلِعْلَم َدَرج  ُ الَِّذْيَه ا   ١١ بَِما تَْعَملُْىَن َخبِْيز   فَاْوُشُزْوا يَْزفَِع ّللّا 

Terjemahanya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan  kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Departemen A gama RI 2015). 

 

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran dalam tafsir Al- 

Muyassar Imam Syafi’I menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang membenarkan 

Allah dan Rasul-Nya, Apabila diperintahkan kepada kalian agar kalian 

melapangkan satu sama lain di majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah 

memberi kelapangan kepada kalian di dunia dan akhirat. Apabila diperintahkan 

kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian berdiri dari majelis 

kalian karena suatu urusan yang berisikan kebaikan bagi kalian, maka berdirilah, 

niscaya Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang mukmin yang mukhlish 

(yang ikhlas) di antara kalian, dan meninggikan kedudukan orang-orang yang 

berilmu dengan derajat yang banyak dalam hal pahala dan tingkatan keridhaan. 

Dan Allah Maha mengetahui perbuatan kalian, tidak ada suatu pun yang luput dari 

pengetahuan-Nya, dan Dia membalas kalian atas perbuatan itu. Ayat ini berisikan 

isyarat tentang kedudukan, keutamaan, dan ketinggian derajat ulama (Basyir, 

Hikmat et al. 2011). 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dari 

pelaksanaan pembangunan pedesaan. Dalam mengelola potensi sumber daya alam 

yang baik dengan hasil yang maksimal maka diperlukan penduduk yang 

berkualitas yang mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh dalam 

mengembangkan desanya sendiri. Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk saling 

meringankan satu sama lain, saling bekerjasama dalam hal kebaikan tanpa 

mengharapkan imbalan apapun, karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat 

dan akan membalasnya. 
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b. Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat  

Adapun unsur-unsur partisipasi masyarakat diantaranya sebagai berikut: 

a) adanya partisipasi atau keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan. 

b) adanya kesadaran secara sukarela. 

c) adanya rasa tanggungjawab. 

d) adanya peluang yang dapat dijadikan peningkatan kualitas hidup. 

e) adanya unsur timbal-balik, diantara masyarakat mau berpartisipasi 

apabila ada manfaat bagi masyarakat tersebut. 

c. Manfaat Penerapan Partisipasi Masyarakat 

Adapun beberapa manfaat dengan penerapan partisipasi diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi 

dari kebijakan yang penting seperti perencanaan dan alokasi 

anggaran. 

b) Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata 

pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-

pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif. 

c) Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat 

untuk menghasilkan program-program yang alternatif dan 

menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

d) Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa 

mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai 

forum deliberatif. 
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F. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam  Pengelolaan Dana Desa 

Perspektif Teori Stakeholder 

 Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab 

agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Yuliansyah, 

2016). Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, salah satu unsur utama adalah 

akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai 

penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas 

untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Partisipasi 

masyarakat (Nur dan Fitri, 2019). 

 Tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan dari 

pelaksanaan program pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan 

masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan 

(Saputra dkk, 2016). Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar 

kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai 

kemajuan bersama. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi 

dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholdes seperti karang taruna, tim 

penggerak PKK, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Stakeholdes tersebut 

di harapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan 

alokasi dana desa (Karimah dkk, 2016). Dalam teori Stakeholder pemerintah desa 

harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya, sehingga stakeholder 

akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dalam menjalankan 

roda pemerintahannya (Dewi dan Putu, 2020).  
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G. Rerangka Konseptual 

 

Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek 

penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lalin-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Penelitian kualitatif berusaha mengungkap fenomena secara holistik 

dengan cara mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan 

paradigma alamiah yang mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris 

terjadi dalam suatu konteks sosial-kultur yang saling terikat satu sama lain secara 

holistik (Muhammad, 2013). Jadi, penelitian kualitatif menggambarkan dan 

mengungkapkan suatu fakta secara keseluruhan sesuai dengan konteks melalui 

pengumpulan dan kenyataan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. 

Denzim dan Lincoln (1994) dalam Sabari (2018) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang berjalan dalam aturan alami yang berusaha 

untuk memahami, memberi tafsiran terkait fenomena yang dilihat. Maka dari itu, 

penelitian kualitatif dipandang mampu untuk memperoleh penjelasan yang lebih 

detail terkait fenomena yang terjadi.  Tujuan penelitian kualitatif lebih 
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menekankan pada proses memahami, menjelaskan dan menggambarkan temuan 

yang diperoleh dari tempat penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif 

dipandang mampu memberikan penjelasan yang lebih mendetail dan mendalam 

terkait fenomena yang sedang diteliti.  Hal ini dikarenakan penelitian jenis ini 

dilakukan lebih mendalam dan langsung berurusan dengan objek yang diteliti, 

bukan dengan bentuk statistik yang berkenaan dengan pengukuran sesuatu, seperti 

dalam penelitian kuantitatif yang berurusan dengan angka-angka yang disertai 

pengukuran dengan menggunakan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha 

untuk mendeskripsikan gambaran senyatanya dari peristiwa yang terjadi pada 

pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.  

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa. Pemilihan lokasi studi dilatar belakangi karena akuntabilitas yang 

diungkapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal sehingga 

dapat dilihat bagaimana akuntabiitas dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa  di Desa Pao. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan didokumentasikan. 

Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan bahwa data subjek adalah jenis data 

penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (reponden). 



46 
 

 
 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber 

aslinya tanpa melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Sedangkan 

sekunder menurut Kuncoro (2013) merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Adapun sumber data primer penelitian diperoleh dari Kepala desa, pegawai desa 

dan masyarakat yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Sedangkan sumber data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa beserta data-data lain 

yang dianggap relevan dengan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, maka 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar data yang diperoleh 

mendeskripsikan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian (Purnamasari, 2018). Berdasarkan hal tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara, dokumentasi, 

studi pustaka, dan internet searching. 

1. Observasi 

observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

mempergunakan panca indra mata sebagai alat bantu pertama, disamping alat 

indra lainnya. Pengamatan adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil 

penelitian. Ialah yang memberikan makna tentang apa yang diamatinya dalam 

realitas dan dalam konteks yang alami (natural setting), dialah yang bertanya dan 
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dia pula yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lain 

pada objek yang diamati (Yusuf, 2015).  

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka  antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2015). Wawancara digunakan 

sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 

2014). Metode wawancara yang digunakan adalah independenth interview 

sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian (Martono, 2014). Tahap dokumentasi ini merupakan tahapan 

pengumpulan bukti-bukti yang relevan. Dimana menurut Sugiyono (2014) 

dokumentasi berasal dari kata dokumen yang dapat diartikan sebagai suatu catatan 

atas peristiwa yang telah berlalu. 

4. Studi Pusaka 

Studi pustaka merupakan sebuah proses dimana peneliti menghimpun 

informasi-informasi penunjang dari berbagai kredibel. Informasi-informasi ini 
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dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-buku, ataupun 

sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian. 

5. Internet Searching 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode 

pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan 

pada langkah penelitian selanjutnaya. Dalam penelitian kualitatif instrumen 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mencari dan mengumpulkan 

informasi relevan dari berbagai sumber seperti narasumber, jurnal penelitian, 

artikel, buku, internet dan sumber-sumber referensi lainnya yang terpercaya. 

Diantara alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamera/alat foto, alat 

tulis, recorder dan alat lain yang dapat menunjang jalannya penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Bog 

dalam Sugiyono (2015) bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi data, dengan cara mengorganisasikan data dalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah dipahamii sendiri maupun orang lain. Peneliti akan 

membangun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksi data-data empiris yang 

diperoleh dari penelitian di lapangan serta mengungkap pola-pola yang ada dalam 

data-data tersebut. Sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatatif, peneliti 

akan menjadi pihak yang berkaitan secara langsung dengan tujuan penelitian ini.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

menganalisis data-data hasil penelitian, termasuk didalammya penggunaan alat-

alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan 

Huberman. Dimana model Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian 

dengan model kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda. Misalnya saja interview, observasi, kutipan, dokumen, dan catatan-

catatan tape yang lebih didominasi penggunaan kata-kata dibandingkan 

penggunaan angka-angka. Oleh karenanya, data tersebut harus diproses dan 

dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan. 

 Proses analisis data menggunakan tiga tahapan analisis sebagaimana yang 

dikemukakan Miles dan Huberman. Pertama, tahap reduksi data yang menunjuk 

pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan 

pentransformasian data mentah yang diperoleh dari catatan tulisan lapangan yang 

berlangsung selama kegiatan penelitian dilakukan. Kedua, data display yaitu 

kegiatan dimana data yang berupa kumpulan informasi telah tersusun dalam 

bentuk teks naratif da kejadian atau peristiwa itu terjadi pada masa lampau. 
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Ketiga, kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis Miles 

dan Huberman. Kesimpulan menuntut adanya verifikasi oleh orang lain dalam 

bidang yang diteliti atau pengecekan dengan data lain. Perlu diingant bahwa jika 

terjadi penambahan data, maka perlu kiranya dilakukan lagi tahap reduksi data, 

display data dan penarikan kesimpulan.  

Analisis data dan pengumpulan data dilakukan melalui proses-proses yang 

dapat dijelaskan ketahap berikut: 

1. Pengumpulan data, dilakukan dilokasi penelitian melalui observasi dan 

wawancara, kemudian manambah dan melengkapi data yang kurang 

dengan internet searching dan library research. 

2. Reduksi data, dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literature yang digunakan 

sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan 

masalah. 

3. Penyajian data merupakan informasi yang tersususun untuk 

mendapatkan pemahaman tentang apa yang sedang diamati dan apa 

yang selanjutnya harus dilakukan. 

4. Dalam penarikan kesimpulan. Peneliti mencari makna dari setiap gejala 

yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang 

dihadapi dalam penelitian ini dan implikasi positif yang diharapkan bisa 

diperoleh dari penelitian ini. 

H. Uji Keabsahan Data 
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Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu: (a) peneliti tidak 

100% independen dan netral dari research setting; (b) peneliti kualitatif sangat 

tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretive. Pengujian keabsahan data untuk 

mendapatkan nilai sebenarnya dari penelitian kualitatif disebut juga validitas 

internal. Namun, karena penelitian ini menggunakan sumber data dan teori yang 

berbeda untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang 

tepat untuk menggunakannya adalah dengan menggunakan metede triangulasi. 

Triangulasi berarti penggunaan pendekatan yang berbeda dalam melakukan 

penelitian yang meliputi empat hal, yaitu triangulasi metode, antar peneliti, 

sumber data dan teori. Namun peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber 

data dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber data adalah untuk menguji reliabilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pemeriksaan data untuk 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi atau angket. 

Data yang dianalisis peneliti menggunakan suatu kesimpulan yang kemudian 

meminta persetujuan (member check) dari berbagai sumber data. Sedangkan 

triangulasi teori digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan Teori 

Stakeholder. 
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BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Desa Pao 

Desa Pao merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tombolo 

Pao, tepatnya bagian timur Kabupaten Gowa dengan jarak kurang lebih 105 KM 

dari kota Sungguminasa dan berjarak 2 KM dari ibu kota kecamatan serta 

mempunyai luas wilayah kurang lebih 25, 17 KM, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara : kelurahan Tamaona 

b. Sebelah timur : Desa Tabbinjai 

c. Sebelah barat : Desa Erelembang 

d. Sebelah selatan : Kabupaten Bone 

Desa pao mempunyai daerah pegunungan dengan ketinggian 600-1.750M 

dari permukaan laut, karena Desa Pao adalah daratan tinggi maka sangat cocok 

dengan perkembangan tanaman pangan. Meskipun Desa pao merupakan daratan 

tinggi, cuaca air hujan tergolong tinggi yang berakibat baik yaitu tersedianya 

pasokan air minum dan air irigasi yang sangat memadai sepanjang tahun, 

walaupun saluran irigasi untuk persawahan atau untuk mengairi kebun petani 

masih menggunakan saluran air tradisional sehingga kadang tidak mencukupi di 

musim kemarau. 

Desa Pao terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pao, Dusun Lembang, Dusun 

Bangkeng Batu dan Dusun Pattallassang. Pusat pemerintahan Desa Pao terletak di 
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Dusun Pao. Terdapat 2 dusun yang terletak di seberang sungai yaitu dusun 

Pattallassang dan dusun Bangkeng Batu, sehingga untuk menjangkau 2 dusun 

tersebut sangat sulit, terlebih lagi ketika musim hujan tiba. Hal ini yang 

dikarenakan sebahagian besar akses jalan masih jalan tanah, dengan keadaan jalan 

yang belum baik dapat meresahakan warga karena jalan menjadi licin dan 

berlumpur. 

2. Visi dan Misi Desa Pao 

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Tombolo Pao yang memiliki sumber 

daya alam yang melimpah, tentunya Desa Pao memiliki visi dan misi yang 

menjadi landasan dan tujuan dari semua unsur dan lapisan masyarakat desa Pao 

guna menjamin terciptanya kehidupan desa yang sejahtera. Adapun visi misi Desa 

Pao yaitu sebagai berikut: 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan meihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi 

Desa Pao ini dilakukan dengna pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak 

yang berkepentingan di Desa Pao seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat desa, dan masyarakat Desa 

pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja 

wilayah pembangunan di kecamatan. 

Berdasarkan dari hasil penjajakan dan analisis masalah dan potensi-potensi 

yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia maka Desa Pao 

merumuskan sebuah visi yaitu: 
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“Terwujudnya Desa Pao yang handal dalam pembangunan yang adil dan 

merata menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin dalam bingkai semangat 

gotong royong untuk mengelolah seluruh potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia”. 

Cita cita Desa Pao dari visi tersebut yaitu lahirnya kemampuan dalam 

melakukan pembangunan disegala sektor yang adil dan merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat Desa Pao sehingga masyarakat Desa Pao sejahtera lahir 

maupun batin dengan megedepankan nilai nilai kearifan lokal yaitu “sikamaseang 

natajang pammase puang” dan nilai nilai gotong royong dengan mengandalkan 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

b. Misi  

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi Desa Pao merupakan 

penjabaran secara operasional dan lebih mengerucut dari visi yang telah dibuat. 

Untuk mencapai visi yang telah dibuat tersebut maka dirumuskanlah misi yang 

akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat. 

2) Menciptakan pemerintah desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan 

situasi masyarakat dengan terjung langsung melihat situasi masyarakat. 

3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna 

mendukung kesejahteraan masyarakat. 

4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung 

kesejahteraan masyarakat. 
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5) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan 

terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. 

6) Melengkapi sarana dan prasarana tempat ibadah dan mendorong 

kegiatan keagamaan guna memupuk keimanan dan ketaqwaan serta 

membentuk ahlakul karimah utamanya bagi putra putri kita. 

7) Meningkatkan kapasitas kinerja dan kompetensi perangkat desa melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3. Wilayah dan Data Kependudukan Desa Pao 

Adapun wilayah desa Pao dibagi menjadi 4 Dusun yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Wilayah dan Data Kependudukan Desa Pao 

NO DUSUN 

JUMLAH PENDUDUK 

LAKI-

LAKI 

PEREMP

UAN 

JUML

AH 

1 PAO 167 175 343 

2 LEMBANG 334 379 708 

3 PATTALLASANG 378 349 724 

4 BANGKENGBATU 317 318 599 

TOTAL 1.196 1.221 2.417 

Sumber: KAUR administrai Desa Pao. 

Berikut struktur organisasi Desa Pao kecamatan Tombolo Pao kabupaten 

Gowa.  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Desa Pao 
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pao. 

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses 

yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa 

mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme 

pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan 

keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan tata 

kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Terkait wawancara 

tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa, Bapak Firman Arifin, S.Sos 

(Sekertaris Desa Pao) memberikan keterangan bahwa: 

“Menurut saya simpel saja, ikuti regulasi yang berlaku. Sebagaimana kita di 

pemerintah Desa, mengelola keuangan desa diatur berdasarkan Permendagri 

No. 20 Tahun 2018”.  

 

Kutipan tersebut memberikan indikasi bahwa pengelolaan keuangan desa di 

Desa Pao dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mana 

pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan Desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di Desa 

dengan Regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas 

transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.  

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang 

diberi kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap 

keberhasilan atau kegagalan dalam menjalangkan tugasnya untuk mencapai tujuan 
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yang telah ditetapkan. Desa Pao adalah salah-satu desa yang berada di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabuputen Gowa yang diberikan bantuan dari pemerintah berupa 

dana desa yang harus dikelola berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengelolaan 

yang baik maka akan terwujud pemerintah yang baik pula sehingga prinsip 

akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan prinsip akuntabilitas ini bertujuan sebagai 

patokan atau acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

a.  Tahap Perencanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu pendapatan desa yang 

penggunaannya tertuang didalam anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDesa). Sehingga dalam proses perencanaan dan kegiatannya disusun melalui 

Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrebangdes harus 

melibatkan masyarakat dalam menentukan pembangunan serta pengambilan  

keputusan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang 

berkembang. 

Perencanaan pengelolaan ADD dimulai dari penyusunan laporan keuangan 

yang mengacu pada APBDesa tahun berjalan, lalu menyusun peraturan desa 

tentang APBDesa berdasarkan tahun berkenaan, kemudian disetujui kepala desa. 

Setelah itu ditindaklanjuti pembahasan bersama BPD kemudian disampaikan pada 

bagian hukum, lalu disampaikan pada bupati melalui camat.  

Terkait hal tersebut, Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris Desa Pao), 

memberikan keterangan bahwa: 



59 
 

 
 

“Kita di desa pao itu sudah melaksanakan penyusunan sesuai dengan 

permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Eee...yang dimana sekretaris desa Pao 

sudah menyampaikan APBDesa kepada kepala desa untuk disetujui. Lalu 

membuat rancangan APBDesa dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

BPD dan pemerintah desa. Pemerintah desa setelah menetapkan APBDesa 

kemudian kita dorong ke kabupaten untuk diperiksa sudah sesuai regulasi 

atau tidak, jika sudah sesuai maka di acc kan kabupaten dan ditetapkan 

APBDesa tahun berikutnya”. 

 

Dari kutipan tersebut, memberikan indikasi bahwa pengelolaan dana desa 

sudah memperlihatkan akuntabel, yang dimana perencanaan pengelolaan ADD di 

Desa Pao sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya musyawarah desa sehingga membuka 

kesempatan bagi masyarakat menyuarakan aspirasinya. unsur yang diundang 

dalam musyawarah desa yakni Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Tokoh-tokoh Masyarakat.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan dana desa sepenuhnya diberikan kepada Tim pelaksana 

kegiatan. Dalam pelaksanaan program ADD tersebut, dibutuhkan keterbukaan 

dari Tim pelaksana kepada seluruh masyarakat, seperti memasang papan 

informasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat 

mengetahui dengan jelas dan dapat memberikan kritik atau saran kepada Tim 

pelaksana sehingga mencapai penggunaan dana desa yang tepat. Terkait hal 

tersebut, Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris Desa Pao), memberikan 

keterangan bahwa: 

 “Mmm pertama itu kita adakan musyawarah desa untuk melaksanakan 

kegiatan, kedua kita membuat perencanaan kegiatan pembangunan, 

kemudian ketiga kita bentukmi Tim untuk pengelola kegiatan tersebut nah 

selanjutnya bergerak maki melakukan kegiatan yang telah disusun. Jadi 
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begini setiap penerimaan maupun itu pengeluaran dilakukan di rekening kas 

desa, nanti pelaksana kegiatan memberikan SPP kepada Kepala desa, nah 

kepala desa ini memberikan SPP ke Sekretaris, setelah itu Sekretaris 

menkonfirmasi lalu Kepala desa melakukan persetujuan, setelah ada 

persetujuan baru bendahara melakukan pembayaranmi”. 

 

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desa Pao sudah 

memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya keterbukaan dengan senanantiasa melaporkan setiap 

perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) seperti 

penyerapan dana dan kegiatan fisik.  

c. Tahap Penatausahaan 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa 

penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan 

setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan secara tertib. Penatausahaan dilakuakn dengan menggunakan Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku bank guna membantu dalam 

pencatatan. Terkait hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin, 

S.Sos (Sekretaris Desa Pao), memberikan keterangan bahwa: 

“Kami itu mengelola keuangan desa sesuai regulasi yang ada. Nah setiap 

bendahara ada petunjuk umum yaitu berdasarkan permendagri No. 20 tahun 

2018, mulai dari pencatatan hingga melaporkannya”. 

 Dipertegas dengan penjelasan Bapak Erwin Arifin (Kaur Keuangan 

Desa Pao), memberikan keterangan bahwa:  

“Dalam proses pencatatannya sesuai ketentuan yang berlaku ya harus ada 

buku kas umum, buku kas pembantu pajak, eee... dan buku bank. Iya 

Alhamdulillah dengan adanya aplikasi Siskeudes eee.. sangat memudahkan 

bendahara desa, artinya pajak apa sudah tertulis semua disitu lengkap, jadi 

pastinya sudah sesuai”.  
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Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan desa Pao 

sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, karena desa Pao 

tersebut sudah menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan 

juga Buku Pajak. 

d. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban 

 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala 

desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa. Laporan 

dilakukan pada semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi 

semester pertama APBDesa disampaikan pada bulan juli sedangkan laporan 

semester akhir dilaporkan pada bulan desember dan paling lambat di bulan Januari 

tahun berikutnya.  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris 

Desa Pao), memberikan keterangan bahwa: 

 “Untuk pelaporannya sendiri ada pelaporan bulanan dan ada persemester, 

untuk tahap pertamanya sudah dilaporkan di bulan juli dan tahap akhir juga 

sudah dilaporkan bulan desember oleh Kepala Desa ke Bupati melalui 

Camat. Makanya dari perencanaan saja itu sudah dilaporkan bahwa ini akan 

direncanakan kemudian nanti perencanaan itu akan diperiksa bahwa apa apa 

yang terealisasi dan tidak, kalau ada yang tidak terealisasi cari kendalanya 

kenapa bisa tidak terealisasi. Nah, Kalau laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa pun kita juga sampaikan kepada Bupati 

setiap akhir tahun anggaran seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan”. 

 

 Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan 

pertanggungjawaban desa Pao sudah dijalankan pengelolaan dana desa yang 

akuntabel, karena telah melaksanakan pelaporan sesuai permendagri No. 20 

Tahun 2018.  



62 
 

 
 

2.  Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Pao. 

Partisipatif sebagai faktor penting dalam mencapai keberhasilan dari 

pengelolaan dana desa, partisipatif diartikan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur 

masyarakat desa, artinya bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan saja, namun melibatkan masyarakat di segala proses pengelolaan dana 

desa untuk mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada. Tanpa adanya 

partisipasi dalam kegiatan maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. 

Terkait hal tersebut Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris Desa Pao), 

memberikan keterangan bahwa:  

“Sudah pasti itu masyarakat kami ikut sertakan disetiap kegiatan, jadi dari 

perencanaan pembangunan saja itu kita sudah melibatkan. musrenbag 

namanya. Iya jadi, masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah itu, kami 

berikan kesempatan untuk mengeluarkan ide-idenya bahwasanya apa- apa 

saja yang perlu dibangun dan apa yang perlu dibenahi. Nah.. dari banyaknya 

masukan-masukan yang diberikan kemudian kami lagi harus memilah mana 

pembangunan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu”. 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin diatas, diketahui bahwa 

masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dibuktikan 

adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, melalui masukan atau ide-ide 

yang diungkapkan artinya pemerintah desa tidak memutuskan secara sepihak 

tetapi hasil dari kesepakatan bersama antara aparatur desa dengan masyarakat itu 

sendiri. 

a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan 
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Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan 

yang sangat penting untuk melihat bagaimana pembangunan dapat berjalan secara 

efektif. Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari adanya partisipasi 

masyarakat, oleh karena itu sangat penting keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan pada pembangunan sebuah desa. Berikut 

hasil wawancara dengan Bapak Nuzulul Haq, S.Pd (Kadus Pao), mengatakan 

bahwa: 

“Sejauh ini kalau dari tingkat kesadarannya bisa dibilang bagus ya dilihat 

dari kehadirannya saat  ada rapat rapat banyak yang datang.   hanya untuk 

angka seratus kan tidak mungkin, ya 70 sampai 80 lah kalau dinilai tingkat 

kesadarannya. Karena biar didesa mana itu pasti ada lah sebagian 

masyarakat yang bermasa bodoh artinya dia berpikir bahwa pembangunan 

itu ya urusan aparat desa. Tapi kalau mau dinilai secara keseluruhan 

alhamdulillah khusus di desa Pao ini sebagian besar sadarji”. 

     

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Rahmatia (Masyarakat Desa Pao), 

mengatakan bahwa: 

“iye nak pasti ka elok toa desayya anne maju jari assamaturu’ ki 

pammarentayya na masyarakatka, sikamma punna niak musyawarah mange 

toa hadiri na ri sare masukan. Ka iya toa masyarakat kia pasti niak tong 

lalang pikiranta angkana anne bajik nibajiki”  

Artinya: “iya pasti nak karena kita mau desa yang maju jadi kita 

bekerjasama pemerintah dengan masyarakat. Seperti kalau ada musyawarah 

pasti kita akan hadir untuk memberikan masukan. Karena kita masyarakat 

pasti mempunyai ide ide  bahwa ini bagus diperbaiki”. 

 

Dari hasi observasi dan wawancara bersama beberapa narasumber di atas 

dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa Pao cukup baik. Dalam 

setiap pertemuan musyawarah masyarakat sangat antusias hadir dalam rapat 

tersebut, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan 

pentingnya berpartisipasi tapi kesadaran masyarakat desa pao sebagian besar 

cukup baik.  
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b. Partisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi 

Partisipasi dalam pelaksanan, pemantauan dan evaluasi pembangunan 

merupakan komponen yang harus ada, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Kesadaran berpartisipasi di dorong dengan 

pentingnya bekerjasama dalam meningkatkan pembangunan. Terkait  pentingnya 

partipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Ibu Rahmatia 

(Masyarakat Desa Pao), memberikan keterangan bahwa: 

“anjo punna nakke ciniki bate jamana pammarentana toa ri Desa Pao iya 

hajikji. Menge jato nakio mange assattu a’gotong royong. Najamaang mato 

pole akrunganna ta,le ri Pattallassang na ri Bangkengbatu jari kullemi malo 

otoa. Antu pole air terjung bantimurung najamami cuma tamaingngapi iya. 

Mattai pole kapala desa iya kasampang rieng masyarakatna dodong ka 

naantaraki sede naung attarile ri Mangkasara make otona” 

Artinya: “kalau saya lihat kerjanya pemerintah kita di Desa Pao itu sudah 

bagus. Kita itu sering diajak pergi bersabtu untuk gotong royong. Jalanan 

kita ke Pattallassang dan ke Bangkeng Batu juga sudah dikerjakan jadi kita 

sudah bisa peke mobil ke sana. Itu juga fasilitas air terjun Bantimurung 

sekarang sudah diperbaiki hanya saja belum selesai. Kepala desa juga 

orangnya baik karna kalau ada masyarakatnya yang sakit itu beliau antar ke 

Makassar untuk berobat memakai mobilnya” 

 

 Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat desa Pao di atas, 

diketahui bahwa dari sisi masyarakat sendiri melihat kerja-kerja aparat pemerintah 

desa Pao sudah cukup puas. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat sering 

diajak untuk melakukan gotong royong ataupun kerja bakti yakni setiap hari 

sabtu. Pemerintah juga dianggap serius dalam merealisasikan program-program 

pembangunan yang telah direncanakan seperti perbaikan jalan di dusun Bangkeng 

Batu dan Pattallassang serta pembangunan objek wisata bantimurung gallang. 

Selain itu wawancara dengan Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris Desa 

Pao), memberikan keterangan bahwa:  
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“Dari Aparat desa yang melakukan pemantauan dan evaluasi, tapi ada 

masyarakat satu atau dua orang juga ikut memantau kok secara langsung 

dilapangan, yang lainnya itu memantau dirumahji saja tapi meskipun begitu 

masyarakat ikut memantauji, sehingga dari situ kita akan tau apa saja 

kendala dari pelaksanaan pembangunan desa Pao ini”.  

  

Di lain pihak, Bapak Nasir (Masyarakat Desa Pao) mengatakan bahwa: 

“iya kami sebagai masyarakat ikut memantau, karena kita ingin melihat 

kesesuaian dari perencanaan kita diawal sesuai atau tidak. Jadi kalau ada 

yang tidak sesuai di perencanaan awal kita langsung mengkritik 

pemerintah”.  

  

Senada dengan Ibu Rahmatia (Masyarakat Desa Pao), mengatakan bahwa: 

“iye kita pantauji kinerja pemerintah meskipun kita pantaunya itu di depan 

rumah masing-masingji”. 

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, diketahui bahwa 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan serta pemantauan terhadap 

infrastruktur pembangunan desa. pengelolaan keuangan desa di Desa Pao sesuai 

dengan asas partisipatif dimana asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan 

dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai 

pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan 

didesa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima 

manfaat dari kegiatan pembangunan desa.  

3. Makna Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder. 

a. Makna Akuntabilitas pengelolaan dana desa pao perspektif Teori 

Stakeholder. 
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Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk 

mengupayakan tercapainya tata kelola yang baik. Asas atau prinsip pemerintahan 

yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Akuntabilitas keuangan desa 

dikelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik.  

Pemerintah Desa Pao memaknai akuntabilitas sebagai upaya 

pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana desa yang 

dilakukan melalui realisasi rancangan pembangunan yang telah direncanakan 

bersama dengan masyarakat. Bapak Firman Arifin S.Sos (Sekretaris Desa Pao) 

mengatakan bahwa:  

“Akuntabilitas atau dapat dikatakan sebagai pertanggungjawabannya 

pemerintah tentang pengelolaan dana desa yang sebetulnya itu untuk 

pembangunan desa. Hampirma dua tahun menjadi kepala desa di sini dan 

Alhamdulillah sudah banyak bukti dari kinerjaku yang bisa diliat mulai dari 

perbaikan fasilitas desa, jalanan. Dan itu semua tentunya juga haruski di 

dukung dengan penggunaan anggaran yang memang tepat sasaran”. 

  

Pemerintah desa pao berusaha mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 

dengan melakukan berbagai program prioritas yang dianggap sangat dibutuhkan 

dalam pembangunan desa. Apalagi akuntabilitas ini dianggap sebagai perwujudan 

kewajiban untuk menghitung keberhasilan dan kegagalan implementasi visi dan 

misi. Akuntabilitas juga dapat diimplementasikan melalui pendekatan strategis 

yang menyerap perubahan cepat yang terjadi dalam organisasi dan segera 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga harapan untuk memenuhi 

tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.   

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pao 

setiap tahunnya dilakukan kepada dua pihak yakni pelaporan kepusat semua 
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dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kepada masyarakat. Hasil 

wawancara dengan Bapak Firman Arifin, S.Sos (Sekretaris Desa Pao), 

memberikan keterangan bahwa: 

“Salah satu bentuk keterbukaan kita dipemerintah Desa Pao terkait 

keuangan desa yaitu kita bertanggungjawab laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran seperti pendapatan, 

belanja dan pembiayaan”. 

 

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Pao kepada 

masyarakat dengan melakukan pemasangan baliho di depan Kantor Desa Pao 

setiap awal tahun berjalan sehingga mampu diakses oleh masyarakat. Hasil 

wawancara bersama Bapak Erwin Arifin (Kaur Keuangan Desa Pao), memberikan 

keterangan bahwa: 

“Nah, pertanggungjawaban kepada stakeholder dengan pembuatan papan 

informasi di depan kantor desa dengan tujuan agar seluruh Stakeholder 

mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa dan kemana. Karena 

berbicara anggaran sangat sensitif yah, dan banyak bertanya-tanya anggaran 

desa sebenarnya digunakan untuk apa, makanya kita dari aparat desa 

memasang baliho atau spanduk”. 

 

 Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan 

pertanggungjawaban desa Pao sudah dijalankan pengelolaan dana desa yang 

akuntabel, karena telah melaksanakan pelaporan sesuai permendagri No. 20 

Tahun 2018.  

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh akuntabilitas atau 

tanggungjawab agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 

Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat 

lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. Kesuksesan 

program desa tidak terlepas dari  peran serta semua pihak stakeholder, oleh karena 
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itu Stakeholder pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan para 

stakeholdernya, sehingga stakeholder akan memberikan dukungan penuh kepada 

pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.  

Terkait hal tersebut Bapak Firman Arifin S.Sos (Sekretaris Desa Pao), 

mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah baikji, pemerintah desa selaluji melakukan komunikasi 

dengan BPD. BPD itu selalu juga mendengarkan keluhan-keluhan 

masyarakat kalau keluar ke wilayahnya masing-masing, kan kita disini ada 9 

anggota BPD itu mewakili masyarakat. Juga ada namanya reses jadi BPD 

itu turun ke masyarakat menyampaikan bahwa hasil-hasil pembangunan 

yang dibangun saat ini, kemudian BPD turun ke masyarakat mendengarkan 

keluhan-keluhan masyarakat, setelah itu diadakan rapat, disitu BPD 

menyampaikan kepada Kepala Desa keluhan-keluhan masyarakat, 

bagaimana jalan keluarnya, sehingga BPD menyelenggarakan musyawarah 

Desa. Musyawarah desa itu yang dibahas tentang keluhan-keluhan 

masyarakat. Selain itu kita juga biasa ketemu-ketemu diluar pertemuan 

resmi, disitu dibahas masalah pembangunan, masalah keamanan dan 

ketertiban. Itu kalau ada acara-acara di masyarakat kita juga cerita-cerita 

disitu karena memang ya terus terang saya akui bahwa karena tidak ada kita 

punya sekertariat kadang-kadang pribadi di rumahnya kepala desa atau 

kalau bertamu ke kantor desa disitu diadakan komunikasi”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin S.Sos tersebut, 

diketahui bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa Pao dengan BPD serta 

tokoh-tokoh masyarakat sudah terjalin dengan baik. Bahkan komunikasi yang 

terjalin tidak hanya bersifat resmi tetapi juga terjalin diluar-forum-forum resmi 

seperti pertemuan di acara atau kegiatan yang diadakan masyarakat. Dalam 

pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan Desa Pao 

seperti masalah pembangunan, keamanan dan ketertiban Desa. 

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Pao aparat desa melibatkan beberapa 

Stakeholder. Stakeholder ini diharapkan mampu menjadi pengawas sehingga 

program tersebut dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif, serta  transparan 
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dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Dari 

wawancara dengan Bapak Erwin Arifin (Kaur Keuangan Desa Pao) mengatakan 

bahwa: 

“iya yang kita undang itu seperti BPD, Tim penggerak PKK, Para kepala 

dusun, RT, RW dan Tokoh-tokoh masyarakat, kan begini setiap tahun itu 

kita buat laporan pertanggungjawaban, dan evaluasinya program yang sudah 

berjalan itu kita lakukan tiap enam bulan atau persemester, disitu kita 

laporkan pemasukan dan pengeluaran nah nanti pada akhir  tahun baru kita 

laporkan dan paparkan kepada  semua stakeholder”. 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas diketahui  

bahwa hubungan pemerintah desa dengan stakeholdernya sudah terjalin dengan 

baik, serta pemerintah desa selalu melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

kepada stakeholder setiap akhir tahun mengenai pemasukan dan pengeluaran dana 

desa tersebut. 

b. Makna partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa perspektif 

teori Stakeholder. 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga sebagai individu atau 

kelompok sosial yang ikut berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Apabila program pemerintah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat maka sudah pasti masyarakat pun akan turut andil 

dan tentunya akan mendapatkan partisipasi masyarakat dengan harapan akan 

mencapai tujuan program tersebut.  Hasil wawancara dengan Bapak Firman 

Arifin, S,Sos (Sekretaris Desa Pao) mengatakan bahwa: 

“Partisipasi masyarakat itu yah keikutsertaan atau keterlibatannya warga 

dalam kegiatan yang dilakukan artinya kerja ikhlas. Tapi disini di Desa Pao 

alhamdulillah pemerintah dan masyarakat bekerjasamaji seperti yang saya 

bilang sebelumnya bahwa hampir sebagian besar ikut sertaji berpartisipasi, 

BPD, Kadus, RT RW, masyarakat bahkan pemuda pemudanya saja disini 



70 
 

 
 

kan ada namanya Karang taruna mereka mereka ini juga sangat antusias, 

dari perencanaan sampai selesai itu mereka selalu ikut serta, biasa juga ada 

program seperti yang baru baru ini kita adakan pembangunan fasilitas objek 

wisata itu kan kita memang khusus ambil pekerja atau tukang yang dibayar 

tapi beberapa masyarakat juga tidak mau ketinggalan atau sangat antusias 

datang membantu dengan ikhlas”. 

Keterlibatan masyarakat desa pao sangat penting untuk mewujudkan 

pembangunan wilayah pedesaan, keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila 

masyarakat turut andil dan juga karena adanya nilai tradisional sebagai potensi 

yang dapat digerakkan dalam pembangunan melalui strategi pengelolaan yang 

sesuai. Bapak Firman Arifin, S,Sos (Sekretaris Desa Pao) mengatakan bahwa: 

“Nah dengan adanya partisipasi dari para stakeholder inilah yang sangat-

sangat memudahkan dan sangat membantu kita selaku pemerintah dalam 

menjalangkan berbagai program yang telah kita rencanakan bersama, karena 

kalau tidak ada masyarakat pasti kita akan kualahan”. 

 

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat 

bekerjasama dalam pembangunan fasilitas objek wisata. Stakeholder sangat 

antusias ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, keikutsertaan 

stakeholder sangat membantu dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap 

perencanaan sampai pertanggungjawaban, stakeholder yang terlibat seperti BPD, 

Kadus, RT, RW, dan Tokoh-tokoh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada 

bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan desa di desa Pao di jalankan sesuai dengan asas 

pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan berdasarkan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018.   

a. Tahap perencanaan di Desa Pao, dapat dilihat dari  Raperdes 

APBDesa yang dimusyawarahkan antara pemerintahan desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh tokoh masyarakat 

dalam forum musyawarah desa. 

b. Tahap pelaksanaan di Desa Pao, dapat dilihat dari mekanisme 

pelaksanaan sesuai dengan permendagri, serta memiliki rekening kas 

dan surat permintaan pembayaran. 

c. Tahap penatausahaan di Desa Pao, dapat dilihat dari adanya buku kas 

umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. 

d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Pao, dapat dilihat 

dari desa pao telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban 

realisasi serta berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

yaitu telah melaporkan pertanggungjawaban setiap persemester dan 

akhir tahun. 
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2. Pengelolaan keuangan desa di desa Pao di jalankan sesuai dengan asas 

pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. 

a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dapat 

dilihat dari  pertemuan musyawarah dalam pengambilan keputusan 

masyarakat sangat antusias hadir dalam rapat serta memberikan 

masukan. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan/Evaluasi, dapat 

dilihat dari  keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong serta 

memantau kesesuaian kinerja dalam  program pembangunan desa 

Pao. 

3. Pengelolaan keuangan desa telah dijalankan dengan akuntabilitas serta  

partisipasi masyarakat di desa Pao terlaksana dengan didukung oleh 

partisipasi Stakeholder. Keikutsertaan Stakeholder  sangat membantu 

dalam pengelolaan dana desa  dari tahap perencanaan, pengambilan 

keputusan, pelaksanaan serta pemantauan/Evaluasi. Stakeholder yang 

terlibat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pao adalah Pemerintah 

desa, BPD, Kadus, RT, RW, Karang Taruna dan Tokoh-tokoh 

masyarakat. 

B. Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa keterbatasan yang 

di temui peneliti yaitu aksebilitas yang kurang terhadap dokumen-dokumen 

seperti tidak adanya arsip untuk daftar hadir aparatur desa. 

C. Saran 
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 Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian yang telah disimpulkan 

masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba untuk memberikan 

beberapa saran, yaitu sebaiknya Partisipasi masyarakat dalam 

pemantauan/Evaluasi lebih ditingkatkan serta Pemerintah Desa Pao seharusnya 

segera melakukan pengadaan sekretariat atau ruangan Badan Permusyawaratan 

Desa Pao sehingga kerja-kerja BPD dapat berjalan lebih maksimal lagi serta 

memudahkan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan pihak BPD Pao. Dengan 

adanya sekretariat atau ruangan khusus BPD tentunya memudahkan masyarakat 

guna menyuarakan aspirasi serta memperlancar kerja-kerja administrasi. 
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LAMPIRAN 1 

MANUSKRIP 

 

A. Wawancara dengan Sekretaris Desa 

Nama: Firman Arifin S.Sos 

1. Menurut bapak bagaimana pengelolaan keuangan yang baik? 

2. UU nomor berapa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa pak? 

3. Apakah bapak sudah menerapkan aturan yang berlaku pada 

pengelolaan dana desa di Desa Pao? 

4. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pao? 

5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa di desa 

Pao? 

6. Apakah masyarakat diberikan kesempatan memberikan masukan/ide 

idenya? 

7. Apa makna partisipasi bagi bapak? 

8. Apakah keikutsertaan stakeholder memudahkan pemerintah dalam 

menjalankan berbagai program pembangunan di desa Pao? 

B. Wawancara dengan Kaur Keuangan 

Nama: Erwin Arifin 

1. Menurut bapak bagaimana dalam proses pencatatan pada tahap 

penatausahaan?  

2. Saya dengar sudah ada aplikasi siskeudes ya pak? Bagaimana menurut 

bapak dengan adanya aplikasi tersebut? 
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3. Apa makna akuntabilitas menurut bapak? 

4. Salah satu bentuk akuntabilitas bapak seperti apa? 

C. Wawancara dengan Dusun Pao 

Nama: Nuzulul Haq, S.Pd  

1. Menurut bapak bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam 

pembangunan desa selama ini dalam tahap perencanaan dan 

pengambilan keputusan? 

D. Wawancara dengan Masyarakat 

Nama:  Ibu Rahmatia  

1. Apakah ibu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa? 

2. Menurut ibu bagaimana kinerja pemerintah desa Pao dan apa saja 

perubahan yang dirasakan dalam pembangunan desa? 
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LAMPIRAN 11 

Kertas Kerja Analisis Fenomenologi 

Pertanyaan Noema Noesis Analisis 

Korelasi 

Noema-Noesis 

Kesimpulan 

Pengelolaan 

keuangan 

desa yang 

baik 

Menurut saya 

simple saja, 

ikuti regulasi 

yang berlaku. 

Sebagaimana kita 

dipemerintah desa, 

mengelola keuangan desa 

diatur berdasarkan 

Permendagri No. 20 Tahun 

2018. 

Pernyataan 

bapak Firman 

Arifin, S.Sos 

menunjukkan 

bahwa 

pengelolaan 

dana desa yang 

baik dengan 

mengikuti 

regulasi, yaitu 

permendagri 

No. 20 Tahun 

2018. 

Paparan dari bapak 

Firman Arifin 

S.Sos menunjukkan 

bahwa  

Permendagri No. 

20 Tahun 2018 

dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam 

pengelolaan 

keuangan desa di 

Desa Pao mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, 

pelaporan dan 

pertanggungjawaba

n sehingga dapat 

menjadi 

pengelolaan yang 

baik.  

Penerapan 

aturan yang 

berlaku pada 

tahapan 

dalam 

pengelolaan 

dana desa di 

Desa Pao 

Kita di Desa Pao 

itu sudah 

melaksanakan 

penyusunan 

sesuai dengan 

Permendagri 

No. 20 Tahun 

2018. 

 Tahap perencanaan: 
Yang dimana sekretaris 

desa Pao sudah 

menyampaikan APBDesa 

kepada kepala desa untuk 

disetujui. Lalu membuat 

rancangan APBDesa dan 

ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan BPD dan 

pemerintah desa. 

Pemerintah desa setelah 

menetapkan APBDesa 

kemudian kita dorong ke 

kabupaten untuk diperiksa 

sudah sesuai regulasi atau 

tidak, jika sudah sesuai 

maka di acc kan kabupaten 

dan ditetapkan APBDesa 

Pernyataan 

dari Bapak 

Firman Arifin 

S.Sos 

menunjukkan 

bahwa Desa 

Pao sudah 

melakukan 

penyusunan 

sesuai aturan 

yang berlaku 

mulai dari 

tahap 

perencanaan 

sampai dengan 

tahap 

pertanggungja

waban. 

paparan dari bapak 

Firman Arifin 

S.Sos menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

dana desa di Desa 

Pao sudah 

memperlihatkan 

akuntabel, yang 

dimana mulai dari 

tahap perencanaan 

sampai 

pertanggungjawaba

n pengelolaan 

keuangan desa 

sudah berpedoman 

pada Permendagri 

No. 20 Tahun 

2018. 
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tahun berikutnya. 

Tahap pelaksanaan: 
Mmm pertama itu kita 

adakan musyawarah desa 

untuk melaksanakan 

kegiatan, kedua kita 

membuat perencanaan 

kegiatan pembangunan, 

kemudian ketiga kita 

bentukmi Tim untuk 

pengelola kegiatan 

tersebut nah selanjutnya 

bergerak maki melakukan 

kegiatan yang telah 

disusun. Jadi begini setiap 

penerimaan maupun itu 

pengeluaran dilakukan di 

rekening kas desa, nanti 

pelaksana kegiatan 

memberikan SPP kepada 

Kepala desa, nah kepala 

desa ini memberikan SPP 

ke Sekretaris, setelah itu 

Sekretaris menkonfirmasi 

lalu Kepala desa 

melakukan persetujuan, 

setelah ada persetujuan 

baru bendahara melakukan 

pembayaranmi. 

 Tahap penatausahaan: 

“Kami itu mengelola 

keuangan desa sesuai 

regulasi yang ada. Nah 

setiap bendahara ada 

petunjuk umum yaitu 

berdasarkan permendagri 

No. 20 tahun 2018, mulai 

dari pencatatan hingga 

melaporkannya. 

 Tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban: 

“Untuk pelaporannya 

sendiri ada pelaporan 

bulanan dan ada 

persemester, untuk tahap 

pertamanya sudah 
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dilaporkan di bulan juli 

dan tahap akhir juga sudah 

dilaporkan bulan desember 

oleh Kepala Desa ke 

Bupati melalui Camat. 

Makanya dari perencanaan 

saja itu sudah dilaporkan 

bahwa ini akan 

direncanakan kemudian 

nanti perencanaan itu akan 

diperiksa bahwa apa apa 

yang terealisasi dan tidak, 

kalau ada yang tidak 

terealisasi cari kendalanya 

kenapa bisa tidak 

terealisasi. Nah, Kalau 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa pun kita juga 

sampaikan kepada Bupati 

setiap akhir tahun 

anggaran seperti 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan.  

Proses 

pencatatan 

pada tahap 

penatausahaa

n sesuai 

ketentuan 

yang berlaku 

Dalam proses 

pencatatannya 

sesuai ketentuan 

yang berlaku ya 

harus ada buku 

kas umum, buku 

kas pembantu 

pajak. 

Iya, Alhamdulillah dengan 

adanya aplikasi Siskeudes 

eee.. sangat memudahkan 

bendahara desa, artinya 

pajak apa sudah tertulis 

semua disitu lengkap, jadi 

pastinya sudah sesuai. 

Pernyataan 

Bapak Erwin 

Arifin 

menunjukkan 

bahwa pada 

proses 

pencatatan 

harus ada buku 

kas umum, kas 

pembantu, 

serta adanya 

aplikasi 

siskeudes di 

desa pao 

sangat 

memudahkan 

dalam 

pencatatan. 

Paparan Bapak 

Erwin Arifin 

menunjukkan 

bahwa 

penatausahaan di 

Desa Pao sudah 

memperlihatkan 

pengelolaan dana 

desa yang 

akuntabel, karena 

desa pao tersebut 

sudah 

menggunakan buku 

kas umum, dan 

buku kas pembantu 

pajak. 

Masyarakat 

dilibatkan 

dalam 

Sudah pasti itu 

masyarakat 

kami ikut 

Iya, jadi masyarakat yang 

ikut serta dalam 

musyawarah itu, kami 

Pernyataan 

Bapak Firman 

Arifin S.Sos 

Paparan Bapak 

Firman Arifin 

tersebut 
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pengelolaan 

dana desa di 

Desa Pao 

sertakan disetiap 

kegiatan, jadi 

dari 

perencanaan 

pembangunan 

saja itu kita 

sudah 

melibatkan. 

musrenbag 

namanya. 

berikan kesempatan untuk 

mengeluarkan ide-idenya 

bahwasanya apa- apa saja 

yang perlu dibangun dan 

apa yang perlu dibenahi. 

Nah.. dari banyaknya 

masukan-masukan yang 

diberikan kemudian kami 

lagi harus memilah mana 

pembangunan yang harus 

diprioritaskan terlebih 

dahulu. 

menunjukkan 

bahwa setiap 

kegiatan 

masyarakat 

diikutsertakan, 

masyarakat 

juga diberikan 

kesempatan 

untuk 

mengeluarkan 

masukannya 

mengenai apa 

yang perlu 

dibenahi. 

menunjukkan 

bahwa masyarakat 

dilibatkan, 

dibuktikan adanya 

musyawarah dalam 

pengambilan 

keputusan, melalui 

masukan atau ide-

ide yang 

diungkapkan 

artinya pemerintah 

desa tidak 

memutuskan secara 

sepihak tetapi hasil 

dari kesepakatan 

bersama antara 

aparatur desa 

dengan masyarakat 

itu sendiri.  

Tingkat 

kesadaran 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

desa  

Sejauh ini kalau 

dari tingkat 

kesadarannya 

bisa dibilang 

bagus ya dilihat 

dari 

kehadirannya 

saat  ada rapat 

rapat banyak 

yang datang.   

hanya untuk 

angka seratus 

kan tidak 

mungkin, ya 70 

sampai 80 lah 

kalau dinilai 

tingkat 

kesadarannya. 

Karena biar 

didesa mana itu 

pasti ada lah 

sebagian 

masyarakat yang 

bermasa bodoh 

artinya dia 

berpikir bahwa 

pembangunan 

iya pasti nak karena kita 

mau desa yang maju jadi 

kita bekerjasama 

pemerintah dengan 

masyarakat. Seperti kalau 

ada musyawarah pasti kita 

akan hadir untuk 

memberikan masukan. 

Karena kita masyarakat 

pasti mempunyai ide ide  

bahwa ini bagus 

diperbaiki. 

Pernyataan 

Bapak Nuzulul 

dan Ibu 

Rahmatia 

menunjukkan 

bahwa 

kesadaran 

masyarakat 

cukup bagus, 

pemerintah 

dengan 

masyarakat 

bekerjasama 

untuk 

kemajuan desa 

pao sehingga 

dalam 

musyawarah 

masyarakat 

antusias 

menghadiri 

rapat tersebut 

serta 

memberikan 

masukannya. 

Secara sadar 

masyarakat 

antusias dalam 

berpartisipasi demi 

kemajuan desanya. 

Meskipun masih 

ada beberapa 

masyarakat Desa 

Pao yang 

kesadarannya 

minim tapi 

sebagian besar 

cukup baik. 
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itu ya urusan 

aparat desa. 

Tapi kalau mau 

dinilai secara 

keseluruhan 

alhamdulillah 

khusus di desa 

Pao ini sebagian 

besar sadarji. 

Makna 

akuntabilitas 

pemerintah 

Desa Pao 

perspektif 

Teori 

Stakeholder 

Akuntabilitas 

atau dapat 

dikatakan 

sebagai 

pertanggungjaw

abannya 

pemerintah 

tentang 

pengelolaan 

dana desa yang 

sebetulnya itu 

untuk 

pembangunan 

desa. Hampirma 

dua tahun 

menjadi kepala 

desa di sini dan 

Alhamdulillah 

sudah banyak 

bukti dari 

kinerjaku yang 

bisa diliat mulai 

dari perbaikan 

fasilitas desa, 

jalanan. Dan itu 

semua tentunya 

juga haruski di 

dukung dengan 

penggunaan 

anggaran yang 

memang tepat 

sasaran. 

Salah satu bentuk 

keterbukaan kita di 

pemerintah desa pao  

terkait keuangan desa yaitu 

kita bertanggungjawab 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

kepada bupati setiap akhir 

tahun anggaran seperti 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. Nah, 

pertanggungjawaban 

kepada stakeholder 

dengan pembuatan papan 

informasi di depan kantor 

desa dengan tujuan agar 

seluruh masyarakat 

mengetahui anggaran 

tersebut digunakan untuk 

apa dan kemana. Karena 

berbicara anggaran sangat 

sensitif yah, dan banyak 

bertanya-tanya anggaran 

desa sebenarnya 

digunakan untuk apa, 

makanya kita dari aparat 

desa memasang baliho 

atau spanduk. 

Pernyataan 

Bapak Erwin 

Arifin 

menunjukkan 

bahwa  

Penggunaan 

aggaran harus 

tepat sasaran 

sehingga 

pengelolaan 

dikatakan  

akuntabilitas, 

salah-satu  

bentuk 

keterbukaan 

pemerintah 

desa pao 

dengan 

membuat 

papan 

informasi 

depan kantor 

desa pao. 

Paparan bapak 

Erwin Arifin 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

dana desa di desa 

pao dijalankan 

dengan akuntabel, 

karena telah 

terbuka kepada 

masyarakat 

mengenai anggaran 

tersebut. 

Makna 

partisipasi 

masyarakat 

perspektif 

teori 

Partisipasi 

masyarakat itu 

yah 

keikutsertaan 

atau 

Nah dengan adanya 

partisipasi dari para 

stakeholder inilah yang 

sangat-sangat 

memudahkan dan sangat 

Pernyataan 

Bapak Erwin 

Arifin 

menunjukkan 

bahwa  

pemerintah dan 

masyarakat 

bekerjasama dalam 

pembangunan 

fasilitas objek 
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stakeholder keterlibatannya 

warga dalam 

kegiatan yang 

dilakukan 

artinya kerja 

ikhlas. Tapi 

disini di Desa 

Pao 

alhamdulillah 

pemerintah dan 

masyarakat 

bekerjasamaji 

seperti yang 

saya bilang 

sebelumnya 

bahwa hampir 

sebagian besar 

ikut sertaji 

berpartisipasi, 

BPD, Kadus, RT 

RW, masyarakat 

bahkan pemuda 

pemudanya saja 

disini kan ada 

namanya 

Karang taruna 

mereka mereka 

ini juga sangat 

antusias, dari 

perencanaan 

sampai selesai 

itu mereka 

selalu ikut serta, 

biasa juga ada 

program seperti 

yang baru baru 

ini kita adakan 

pembangunan 

fasilitas objek 

wisata itu kan 

kita memang 

khusus ambil 

pekerja atau 

tukang yang 

dibayar tapi 

beberapa 

membantu kita selaku 

pemerintah dalam 

menjalangkan berbagai 

program yang telah kita 

rencanakan bersama, 

karena kalau tidak ada 

masyarakat pasti kita akan 

kualahan. 

Masyarakat 

sangat antusias 

berpartisipasi 

mulai dari 

perencanaan 

sampai selesai, 

seperti dengan 

adanya 

pembangunan 

fasilitas objek 

wisata, 

stakeholder 

sangat antusias 

membantu 

dengan ikhlas, 

sehingga 

adanya 

partisipasi dari 

stakeholder 

memudahkan 

pemerintah 

dalam 

menjalankan 

program yang 

telah 

direncanakan 

bersama. 

wisata, stakeholder 

sangat antusias 

berpartisipasi 

dalam pengelolaan 

dana desa sehingga 

dapat membantu. 

Stakeholder yang 

terlibat seperti 

BPD, Kadus, RT, 

RW, dan Tokoh-

tokoh masyarakat. 
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masyarakat juga 

tidak mau 

ketinggalan atau 

sangat antusias 

datang 

membantu 

dengan ikhlas 
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LAMPIRAN 111 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papan  

3.  

4.  
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2.  Papan Informasi Desa Pao 
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3. Suasana Gotong Royong Perbaikan Jalan Desa Pao 
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4. Foto bersama Sekretaris Desa Pao (Firman Arifin, S.Sos) 

  

5. Foto Bersama Kaur Keuangan Desa Pao (Erwin Arifin) 
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6. Foto bersama Masyarakat Desa Pao 

 

 

7. Model Pelaporan Dana Desa 
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