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Abstract 

 
Rural Fund Programs was used to finance the implementation of governance, implementation of development, community 

development, and community empowerment become the solution in rural development. The development of villages with major 

financial support from the central government demanded decent and transparent village governance. These things could be seen 

from whether well or not the financial management conducted by the village in accordance with the concept of village building. 
Beginning from the transparency carried out will impact on the principles and other processes. This research aimed  to see th e 

transparent management of Village Funds in the Good Village Governance approach. The research approach used was qualitative 

approach with descriptive research type. The research location was conducted in Kenongo and Gelang Village. Informant 

determination technique used was purposive sampling technique. Data collection was done through in-depth interviews, observation, 
and documentation. Data analysis used 3 paths, those were data reduction, data presentation, and conclusion. Technique 

examination of data validity used triangulation technique of data source. The results obtained from this research indicated that the 

management of the Village Fund both in the village of Kenongo and Desa Gelang has been running well and quite transparent. 

There were constraints in the timing of the process of disbursing the village funds that had an impact on the change in development 
priorities that have been planned in the APBDes. 
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Pendahuluan 

Asas desentralisasi merupakan simbol adanya 

kepercayaan (trust) dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah dan 
masyarakat daerah diperkenankan mengurus rumah 

tangga daerahnya sendiri secara bertanggungjawab. 

Menurut Afifuddin (2012) paradigma 

desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi daerah 

yang mendorong demokratisasi dan pendelegasian 

urusan dari pusat ke daerahmenjadikan dan menuntut 

daerah mempunyai kemampuan manajerial yang baik 

dalam hal mendistribusikan resource secara merata, 

adil dan transparan. Bukan hanya pemerintah yang 

dituntut untuk mempunyai kapabilitas yang baik 

namun juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan 

keuntungan desentralisasi secara aktif sehingga 

otonomi bukan hanya melahirkan dependensi namun 

otonomi daerah harus memberikan peran yang 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan konsep local wisdom. 

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan 
yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan 

kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup 

struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial 

budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan 

usaha pertanian, pola keterkaitan eknomi desa-kota, 

sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan 

pemukiman (Ahmad 2016 dalam Wardiyanto 2016). 

Lahirnya UU Desa memiliki 3 (tiga) makna 

yaitu pertama, sebagai proses jawaban atas realitas 

tuntutan dan perubahan zaman, kedua, sebagai entitas 

desa dalam formasi perubahan kekuasaan 

pemerintahan, dan ketiga, sebagai instrumen 

percepatan proses pembangunan desa (Wardiyanto, 

2016). 

Pemerintah Desa berperan sebagai ujung 
tombak dimana bisa menjadi subyek dan obyek 

pembangunan bagi pemerintah pusat maupun daerah. 

Desa secara administratif merupakan bentuk 

pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa 

dari sebuah pemilihan secara langsung. Diperlukan 

upaya penguatan perdesaan yang menempatkan desa 

sebagai basis desentralisasi. Hal ini penting karena tiga 

alasan berikut menurut Sutoro (2015), yaitu : 

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di 

dalam komunitas pedesaan. 

2. Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam 

satuan masyarakat hukum yang memiliki 

pemerintahan yang otonom. 

3. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan 

fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya. 

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi 
UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa 

yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan 

sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, 

dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat 

mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan 

masyarakat, hybrid antara self governing community 

dan local self government, bukan sebagai organisasi 

pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan 

kabupaten/kota (local state government). 

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih 

berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas 
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dalam mengatur dan mengurus desa. Model 

pembangunan yang dulunya bersistem Government 

driven development atau community driven 

development, sekarang bersistem Village driven 
development (Silahuddin, 2015). 

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang 

transparan segala kebijakan terhadap rakyatnya, baik 

ditingkat pusat maupun daerah. Tata kelola 

pemerintahan desa yang baik (Good Village 

Governance) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, monitoring dan evaluasi hingga pelestarian 

kegiatan pembangunan diharapkan dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan serta menumbuhkan 

partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam 

pembangunan desa. (Widodo, 2001:28). 

Perluasan kewenangan desa tentunya akan 

diikuti dengan pergeseran desentralisasi fiskal (money 

follow function). Desentralisasi fiskal merupakan suatu 

proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang 

lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih 

rendah untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintah 
dan mendukung pelayanan publik sesuai kewenangan 

bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Indrawati 

2016 dalam Wardiyanto 2016). Dengan begitu 

pergeseran desentralisasi fiskal mengakibatkan 

keuangan desa juga mengalami perubahan yang 

disesuaikan dengan adanya UU Desa. 

Keuangan Desa merupakan semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

Desa. Pengertian ini berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya asas 

keuangan desa ialah sesuai pasal 2 ayat 1 yaitu dikelola 

berdasarkan asas–asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. 
Pengelolaan keuangan meliputi proses dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

sampai pada pertanggungjawaban. Keseluruhan proses 

tersebut dilakukan secara bertahap atau sistematis 

dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari 

pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. 

Lahirnya UU Desa berimbas pada keuangan 

desa yaitu hadirnya program Dana Desa oleh 

pemerintah pusat. Dana Desa atau yang disebut DD 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Tujuan adanya DD digunakan untuk 4 (empat) urusan 

pokok desa yaitu membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dikutip dari tulisan Joko Tri Haryanto (2014), 
pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan RI yang membahas mengenai manfaat bijak 

DD, “Terlebih regulasi tidak mengatur adanya 

hukuman bagi desa yang tidak menggunakan alokasi 

dana seperti yang diharapkan. Regulasi yang mengatur 

penggunaan DD diprioritaskan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat dan kemasyarakatan. Adanya ancaman 

hukuman hanya berupa penundaan penyaluran DD 
dimana dikaitkan dengan persoalan pelaporan 

administrasi tanpa evaluasi kualitas penggunaan”. 

Akhirnya proses transparansi menjadi bentuk 

formalitas administrasi agar bisa mencairkan dana 

tanpa memperhatikan esensi/nilai dari transparansi itu 

sendiri. 

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

melalui berita yang diunggah oleh pihak humas KPK 

pada 12 Juni 2015, KPK telah melakukan kajian sistem 

terhadap pengelolaan keuangan desa, baik ADD 

maupun DD. Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 

2015, KPK menemukan 14 temuan permasalahan yang 

dikerucutkan menjadi empat aspek, diantaranya yaitu: 

aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata 

laksana,aspek pengawasan, dan aspek sumber daya 

manusia. Kemudian di tahun 2017 sendiri sudah ada 

362 laporan mengenai penyalahgunaan DD. Hal ini 
diketahui dari Tempo.CO yang memperoleh 

keterangan dari Ketua KPK yaitu Agus Rahardjo 

mengatakan, “Tata kelolanya perlu diperbaiki. Perlu 

ada partisipasi publik untuk pengawasan. Transparansi 

sangat penting”. 

Jumlah Kabupaten di Jawa Timur terdapat 30 

kabupaten dengan total desa sebanyak 7.724 desa. 

Perhitungan tersebut menjadikan provinsi Jawa Timur 

terbanyak kedua setelah provinsi Jawa Tengah dalam 

persebaran jumlah desa yang dimiliki.Di sisi lain, pada 

perkembangan desa provinsi Jatim masih tergolong 

rendah dari provinsi yang tertinggi yaitu DI 

Yogyakarta. 

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu 

Kabupaten Sidoarjo mempunyai desa sebanyak 322 

desa sehingga DD yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo 

dengan menambahkan Alokasi Dasar dan Alokasi 
Formula menjadi sejumlah Rp. 261.930.612.000 total 

keseluruhan.Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 

kabupaten terpadat dengan prestasi kinerja pemerintah 

yang baik. Di sisi lain sebagaimana prestasi yang juga 

telah diraih oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 

2015 sebagai juara 1 (satu) dalam penanganan perkara 

tindak korupsi se-Indonesia yang mengungkap bahwa 

60 persen pelaku korupsi ialah para aparat desa. 

Prestasi ini menjadi kebanggan bukti kinerja Kejari 

Sidoarjo sehingga bisa berada di posisi pertama, namun 

menjadi sorotan penting pada data yang menunjukkan 

perilaku menyimpang pemerintah desa lebih dari 50 

persen. Hal ini membuktikan perlu adanya peningkatan 

transparansi pada pengelolaan DD di Kabupaten 

Sidoarjo sehingga memudahkan dalam hal pengawasan 

dan pembinaan agar tercapainya tujuan dari DD itu 

sendiri. 

Transparansi menjadi konsep yang perlu terus 
dikembangkan dalam pelaksanaannya terutama pada 

proses pengelolaan DD. Penyimpangan pelaku 

pemerintah desa seperti KKN tentu harus segera 

diminimalisisr dan ditindak secara tegas sampai pada 

akarnya agar tidak berkembang terus-menerus 
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merugikan kepentingan publik. Transparansi 

pengelolaan DD dalam koridor tata kelola 

pemerintahan desa yang baik (good village 

governance)untuk mencapai pembangunan desa 
menjadi fokus kajian dalam permasalahan yang 

diuraikan sebelumnya sehingga penelitian ini 

diperlukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi 

secara empiris. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian 

ini adalah bagaimanatransparansi yang dilakukan pada 

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD 

TA 2016/2017 dalam pendekatan Good Village 

Governance (GVG) di Desa Kenongo dan Desa Gelang 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara 

akademik maupun  praktis. Manfaat akademis dari 

penelitian ini diharapkanmenjadi bahan informasi dan 

perbandingan serta pengembangan lebih lanjut bagi 

peneliti lain. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat 
memberikan gambaran dan informasi khususnya 

mengenai transparansi administrasi keuangan desa 

yang berfokus pada pengelolaan DD serta memberikan 

rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa 

selaku pejabat pelaksana langsung. 

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini, diperlukan adanya rangkaian atau 

kerangka konsep yang bisa dijadikan pedoman oleh 

peneliti. Kerangka konsep penelitian ini mengerucut 

pada indikator-indikator transparansi yang digunakan 

dalam pengelolaan DD di desa Kenongo dan desa 

Gelang. 

Widodo (2001) mengidentifikasi dalam good 

governance terdapat empat unsur utama yaitu, 

akuntabilitas (accountability), adanya kerangka hukum 

(rule of law), informasi (information) dan transparansi 

(transparency). Sedangkan unsur-unsur lain yang 
menjadi prinsip-prinsip good governance terdapat 

sembilan unsur diantaranya yaitu, partisipasi 

masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, 

peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsumen, 

kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta 

visi strategis (Andrianto, 2007). Kesembilan prinsip 

tersebut dijadikan pedoman sebagai pengelolaan 

pemerintahan yang baik. 

Sedangkan dalam tulisan Wardiyanto (2016) 

perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik 

(Good Village Governance) memiliki prinsip-prinsip 

yang menyangkut 8 (delapan) elemen utama yaitu; 

partisipasi, pemberdayaan, demokrasi, Harmonisasi 

Aturan dan Kebijakan, Akuntabilitas, Profesionalitas, 

Kemandirian, dan Keberlanjutan. 

Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses 

transparansi meliputi : 1) Standard procedural 

requirements (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa 
proses pembuatan peraturan harus melibatkan 

partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat; 

2) Consultation processes (Proses Konsultasi), adanya 

dialog antara pemerintah dan masyarakat; 3) Appeal 

rights (Permohonan Izin), adalah pelindung utama 

dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, 

transparan guna menghindari adanya korupsi. 

Menurut Internasional Transparency (IT) 

merangkum beberapa standar dalam prinsip 
transparansi diantaranya meliputi: 1) Independensi dan 

perlindungan hak akses informasi, 2) Promosi, 3) 

Prosedur yang jelas, 4) Hak banding dan jadwal yang 

masuk akal, 5) Publikasi Proaktif, 6) Publikasi dan 

aksesibilitas laporan audit eksternal, 7) Publikasi dan 

aksesibilitas proses legislatif, 8) Publikasi dan 

aksesibilitas proses pengadilan, 9) Gratis, 10) Jelas dan 

Komprehensif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa 

prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, 

adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami 

oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail 

keuangan pengalokasian DD, adanya laporan berkala 

mengenai pengelolaan DD mulai perencanaan sampai 

pertanggungjawaban tersebut yang dilakukan 

pemerintah desa kepada masyarakat. Prinsip 

transparansi menciptakan kepercayaan (public trust) 
timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui 

penyediaan informasi yang akurat dan memadai. 

Transparansi akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai pengelolaan DD, karena penyebarluasan 

berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya 

dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, 

misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara 

musyawarah. Selain itu, transparansi dapat 

mempersempit peluang korupsi dalam lingkup 

pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan tersebut (public 

control). 

Krina (2003) mengatakan prinsip - prinsip 

transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator 

seperti berikut: (1) Mekanisme yang menjamin sistem 
keterbukaan dan standarisasi dari semua proses - proses 

pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi 

pertanyaan - pertanyaan publik tentang berbagai 

kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses - 

proses didalam sektor publik; (3) Mekanisme yang 

memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam 

kegiatan melayani. 

Berdasarkan indikator - indikator yang telah 

dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam 

penelitian ini adalah : 1) Penyediaan regulasi dan akses 

informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban, 2) Adanya 

musyawarah yang melibatkan masyarakat, 3) 

Keterbukaan proses pengelolaan (perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban), 4) Keterbukaan informasi dan 

publikasi tentang dokumen pengelolaan DD dengan 
pemanfaatan teknologi informasi. Maka penelitian ini 

akan membahas tentang transparansi pengelolaan DD 

pada kedua desa. 

 

Metode 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif, dimana jenis 

penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor 
“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara utuh” (dalam Moleong, 2012). 

Menurut Anggara (2015) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang menjelaskan sasaran 

penelitian secara mendalam. Artinya penelitian 

dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau 

berbagai aspek dari sasaran penelitian. Pengertian 

penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata – 

kata lisan maupun tertulis. 

Lokasi fokus penelitian yang dilakukan 

ditetapkan secara purposive bertempat di Desa 

Kenongo dan Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti dalam 
menentukan lokasi didasari atas berbagai pertimbangan 

dalam hal waktu, tenaga, dan biaya operasional yang 

dibutuhkan. Penelitian ini memilih kedua Desa, Gelang 

dan Kenongo, sebagai lokasi penelitian karena selain 

“Best Practice” juga memiliki kondisi pemerintahan 

yang menarik untuk bisa diteliti. 

Penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purpossive, dimana informan 

yang dipilih merupakan pihak yang memiliki posisi 

terbaik untuk memberikan informasi terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Adapaun informan 

yang dipilih menggunakan teknik tersebut merupakan 

pihak yang paling mengetahui dan memahami 

mengenai proses pengelolaanprogram DD di kedua 

desa.Informan pada penelitian ini ialah dari pihak 

pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa, 

BPD dan LPMD, masyarakat desa yang diwakilkan 
oleh ketua RT/RW serta organisasi desa seperti PKK 

dan Karang Taruna. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui 

tiga tahapan, yaitu observasi(pengamatan), interview 

(wawancara), dan dokumen tertulis. Analisis data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data, dimana data 

yang berhasil dikumpulkan di klasifikasikan kemudian 

bergerak kearah pembentukan kesimpulan. Adapun 

tahap yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan 

uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengelolaan Dana Desa 
Merupakan keseluruhan serangkaian kegiatan 

pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

Dana Desa, dimana DD merupakan dana yang 

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pengelolaan keuangan desa yang ideal yaitu 

dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel dan 

partisipatif, yaitu adanya keterbukaan informasi yang 

diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, 

adanya tanggungjawab atas pengelolaan DD dan 

adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan 

dana tersebut. 

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu 

kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Tahapan 

pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. 

Perencanaan 
Perencanaan desa adalah village self planning 

yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh 

desa. Antara perencanaan desa dan perencanaan daerah 

saling mengacu agar terjadi interlinkage dan 

terkonsolidasi dengan baik (Sutoro, 2015). Hal ini 

sudah diterapkan oleh kedua desa dalam penelitian ini. 

Desa Kenongo dan desa Gelang dalam merumuskan 

baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang 

maupun tahunan beserta perencanaan keuangannya.  

Salah satu keputusan penting yang diambil 

dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, 

khususnya DD, yang tidak hanya untuk membiayai 

konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk 

membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk 

investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal 

yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan. 

Desa Kenongo memanfaatkan pengelolaan DD 

dalam investasi manusia dan pengembangan ekonomi 
lokal melalui produk unggulannya yaitu batik kenongo 

yang sudah merambah di jalur ekspor. Sedangkan pada 

desa Gelang, pengembangan ekonomi lokal ada pada 

produk makanan olahan yang sudah beroperasi dalam 

bentuk pabrik dan menyerap banyak tenaga kerja dari 

masyarakatnya. 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan harus berprinsip tertib anggaran 

dan pembukuaan sesuai standar yang diatur dalam 

Permendagri No. 113 tahun 2014. Pelaksana kegiatan 

sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan DD 

sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa 

(TPD). TPD dari kedua desa terdiri dari 

penanggungjawab kegiatan, anggota LPMD, dan 

masyarakat desa. Pelaksana kegiatan dalam 

Permendagri No. 113 tahun 2014 mengajukan 

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan 

disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 
diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh 

kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab 

terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban anggaran belanja kegiatan dengan 
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mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 

Menurut Perbup Sidoarjo No. 17 tahun 2017 

menyebutkan bahwa penggunaan DD diprioritaskan 
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 

Desa Kenongo dan desa Gelang sudah melakukan 

bunyi dari peraturan tersebut dalam pelaksanaannya 

untuk lebih mengutamakan resource dari desa masing-

masing. 

Penatausahaan 
Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 

tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan 

bahwa, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. 

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup 

buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sangat 

terlihat jelas karena merupakan tugas utama dari 
bendahara desa sehingga saat dilakukan penelitian di 

kedua desa, masing-masing bendahara desa sibuk 

menyelesaikan pembukuan sesuai jangka waktu yang 

ditentukan. 

Ketentuan pokok dalam penatausahaan 

pengelolaan DD yang utama adalah rekening desa 

dibuka oleh pemerintah desa atas nama pemerintah 

desa. Penerimaan dana oleh bendahara desa disetorkan 

ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan 

dengan surat tanda setoran. Dokumen penatausahaan 

pengeluaran disesuaikan dengan Peraturan Desa 

tentang APBDesa atau peraturan desa tentang 

perubahan APBDesa. Pengeluaran dilakukan melalui 

pengajuan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

Pelaporan  
Berdasarkan Perbup Sidoarjo No. 17 Tahun 

2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan 
besaran dana desa setiap desa di kabupaten Sidoarjo, 

Kepala Desa menyampaiakan laporan realisasi 

penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati/Walikota 

melalui Camat. Laporan realisasi penggunaan DD 

terdiri dari laporan realisasi penggunaan DD TA 

sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan DD 

tahap I. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I 

disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan 

Juli TA berjalan. Laporan realisasi penggunaan DD TA 

sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua 

bulan Februari TA berjalan. Laproran realisasi 

penggunaan DD disusun sesuai dengan format yang 

ada di peraturan ini. 

Desa Kenongo dalam pengumpulan laporan 

realisasi penggunaan DD menjadi pelopor bagi desa 

yang lainnya di kecamatan Tulangan dikarenakan 

Kepala Desa Kenongo merupakan Ketua Paguyuban 

Kepala Desa seluruh kecamatan Tulangan. 
Pengumpulan laporan realisasi penggunaan DD 

terlebih dahulu dilakukan di tingkat kecamatan. Kedua 

desa mengumpulkan Laporan realisasi DD TA 2016 

pada bulan Februari TA 2017 dan laporan realisasi 

penggunaan DD tahap I TA 2017 pada bulan Juli. 

Pertanggungjawaban  
Penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintahan desa yang memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 
standar akuntansi pemerintah dan telah diterima secara 

umum merupakan upaya mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan DD. Proses 

pertanggungjawaban yang terjadi di kedua desa 

berusaha dengan caranya sendiri-sendiri untuk 

mewujudkan transparansi khususnya pengelolaan DD. 

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, 

Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir 

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa yang dilampiri beberapa berkas. 

Semua penggunaan DD baik di desa Kenongo 

dan desa Gelang dapat dipertanggungjawabkan secara 
formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban 

(SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan 

yang salinannya dikirim ke Kecamatan Tulangan. 

Pertanggungjawaban Kepala Desa dan perangkat desa 

dalam mengelola DD tidak hanya kepada Bupati atau 

Camat melainkan masyarakat desa juga perlu 

mengetahui informasi terkait pengelolaan DD bisa 

dengan disampaikan saat musyawarah atau 

memberikan laporan tertulis secara sederhana serta 

adanya papan informasi terkait hal ini. 

 

 

 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa 
Prinsip transparan menurut Permendagri No. 

113 tahun 2014 yaitu prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut penelitian ini, transparansi pengelolaan 

DD merupakan keterbukaan kepada masyarakat 

(public) mengenai regulasi dan akses informasi yang 

jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang 

melibatkan masyarakat, keterbukaan proses 

pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban), 

dan keterbukaan informasi dan publikasi tentang 

dokumen pengelolaan DD dengan pemanfaatan 

teknologi informasi secara komprehensif, akurat, tepat 

waktu, jujur, terbuka, dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam 

pengelolaan sumber dana yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

Penyediaan regulasi dan akses informasi 
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Penyediaan regulasi dan akses informasi yang 

jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban.Pada indikator pertama ini 

terdapat 3 proses pengelolaan DD yaitu pada proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunggjawaban. 

Kedua desa memiliki regulasi yang ditetapkan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Smith 

(2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi 

meliputi : 1) Standard procedural requirements 

(Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses 

pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan 

memperhatikan kebutuhan masyarakat; 2) Consultation 

processes (Proses Konsultasi), adanya dialog antara 

pemerintah dan masyarakat; 3) Appeal rights 

(Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam 

proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, 

transparan guna menghindari adanya korupsi. 

Poin pertama dari Smith terkait persyaratan 

standar prosedur yaitu pembuatan peraturan yang wajib 

melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat memang benar dilakukan di kedua desa. 
Kedua desa dalam pembuatan peraturan sudah 

melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat 

yang diundang untuk merumuskan sesuai kebutuhan 

desa masing-masing. Hal ini dilakukan dalam setahun 

satu kalu untuk musrenbangdes dan untuk musdes 

dilakukan setiap bulan pada minggu pertama mulai dari 

tingkatan RT/RW juga melakukan identifikasi 

kebutuhan yang akan dijadikan bahan peraturan desa. 

Selanjutnya pada poin kedua dan ketiga Smith 

yaitu proses konsultasi dan permohonan izin terjadi 

pada saat proses yang pertama dilakukakan sehingga 

ketiga proses ini bisa dilakukan dalam satu kondisi 

ruang waktu. Musyawarah merupakan wadah ketiga 

proses ini terjadi dimana kedua desa menyelenggarakan 

musdes untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat secara formal dan membahas bahasan yang 

sudah diagendakan. 

Musyawarah 
Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. 

Musyawarah merupakan suatu cara untuk mencapai 

mufakat antara masyarakat desa dengan para pembuat 

kebijakan yaitu pemerintah desa. Dalam musyawarah 

yang baik terjadi hubungan saling interaksi oleh 

berbagai pihak yang terjadi karena adanya keterbukaan 

informasi. Dengan adanya transparansi, dapat 

menjamin akses atau kebebasan bagi tiap-tiap individu 

untuk mengakses informasi tentang penyelenggaran 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 

yang telah dicapai (Fanani, 2016 dalam Wardiyanto 

2016). 

Keterbukaan proses pengelolaan 
Indikator ketiga ini memiliki keterbatasannya 

masing-masing di tiap-tiap prosesnya. Pada proses 

perencanaan, keterbukaan sangat terlihat jelas karena 
pada proses ini semua berkumpul jadi satu dan 

merencanakan secara terbuka satu sama lain. Saat 

proses pelaksanaan pengelolaan DD dilakukan, 

keterbukaan dirasakan jelas oleh Tim Pelaksana 

Kegiatan dan pemerintah desa dalam hubungan 

komunikasi dan koordinasi, sedangkan untuk 

masyarakat yang bisa mengetahui dan merasakan ialah 

terbatas pada masyarakat dimana lingkungannya 

menjadi lokasi kegiatan pelaksanaan pembangunan. 
Sayangnya, yang terjadi di kedua desa tidak terdapat 

papan informasi mengenai anggaran saat dilaksanakan 

pembangunan ataupun kegiatan pemberdayaan. 

Sehingga warga desa atau masyarakat umum tidak bisa 

mengetahui anggaran yang digunakan. 

Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan 

DDmulai perencanaan sampai pertanggungjawaban 

tersebut yang dilakukan pemerintah desa kepada 

masyarakat sehingga memunculkan adanya public 

trust. 

Keterbukaan informasi dan publikasi dengan 

pemanfaatan teknologi informasi. 
Saat ini perkembangan teknologi informasi 

semakin cepat, mudah, dan murah. Dengan 

memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan 

komunikasi serta penyebaran informasi sebagai 

pubikasi dokumen pengelolaan DD menjadi bentuk 
transparansi pengelolaan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa. Periode tahun 2016 dan 2017 baik 

desa Kenongo dan desa Gelang belum bisa 

memanfaatkan secara optimal mengenai publikasi 

melalui teknologi informasi seperti website, media 

sosial, dan lain sebagainya. Pemerintah desa Kenongo 

tidak bisa mengupdate website yang sudah ada 

dikarenakan biaya paten website yang tidak murah dan 

tidak bisa diklaim pada anggaran pemerintah pusat dan 

daerah. Sedangkan pemerintah desa Gelang belum 

mempunyai website resmi dan hanya terdapat satu blog 

dan media sosial berupa Facebook yang terakhir 

digunakan pada bulan Mei tahun 2016. 

Menurut AIE, publikasi proaktif artinya bahwa 

Undang-undang tentang akses informasi secara 

eksplisit mewajibkan lembaga-lembaga publik untuk 

proaktif mempublikasikan informasi yang relevan, 
termasuk daftar program dan informasi sektoral yang 

harus tersedia bagi publik. Kemudian, standar “Gratis” 

memiliki makna semua informasi harus disediakan 

kepada publik tanpa biaya (kecuali biaya wajar untuk  

penyediaan/pengiriman) dan tanpa pembatasan 

penggunaan kembali. Dari kedua standar yang 

dirumuskan oleh AIE mengenai indikator keempat ini 

bisa diaplikasikan dengan mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggapi 

program DD untuk mendukung keterbukaan 

dibuatkannya SID (Sistem Informasi Desa) dan 

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dikelola 

oleh Dinas PMD, P3A, dan KB. Kedua program 

tersebut sampai saat ini masih dalam tahap 

penyempurnaan dan isinya masih sederhana. Untuk 

program SISKEUDES dijadikan solusi untuk pencairan 

DD di Kabupaten Sidoarjo namun pada tahun 2017 
masih dalam sistem offline. 

 

Simpulan dan Saran 
Transparansi pengelolaan Dana Desa 

merupakan keterbukaan kepada masyarakat (public) 
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mengenai regulasi dan akses informasi yang jelas 

tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang 

melibatkan masyarakat, keterbukaan proses 
pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban), 

dan keterbukaan informasi dan publikasi tentang 

dokumen pengelolaan DD dengan pemanfaatan 

teknologi informasi secara komprehensif, akurat, tepat 

waktu, jujur, terbuka, dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam 

pengelolaan sumber dana yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan keempat indikator diatas, desa 

Kenongo dan desa Gelang sudah menjalankan tiga 

diantaranya, sedangkan poin terakhir yaitu keterbukaan 

informasi dan publikasi tetang dokumen pengelolaan 

DD dengan pemanfaatan teknologi informasi belum 

dijalankan secara optimal bahkan tidak dilakukan 

update informasi di tahun anggaran 2016 dan 2017. 
Dengan demikian, transparansi pengelolaan DD yang 

dilakukan pemerintah desa Kenongo dan desa Gelang 

kecamatan Tulangan cukup transparan dikarenakan 

dari 4 (empat) indikator transparansi terdapat 1 (satu) 

indikator yang sudah ada aplikasinya namun belum 

optimal dijalankan. 

Pengelolaan DD yang transparan oleh 

pemerintah desa tentunya mengalami 

hambatan/kendala baik itu pada tahapan merencanakan, 

melaksanakan, sampai dengan 

mempertanggungjawabkan dana tersebut. Mengingat 

DD merupakan bantuan dana yang besar dari 

pemerintah pusat dimana hal ini juga sama dengan 

melibatkan uang seluruh rakyat Indonesia. Adapun 

kendala yang terjadi saat menerapkan pemerintahan 

desa yang transparan dalam mengelola DD ialah 

diantaranya: Pertama, papan informasi yang tersedia 
belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah 

desa untuk memberikan informasi bidang keuangan 

terkait DD atau APBDes secara umum serta kurangnya 

pemanfaatan teknologi informasi dalam publikasi. 

Kedua, sumber daya manusia yang menjadi 

perangkat desa atau yang ditunjuk sebagai pelaksana 

kegiatan pembangunan belum cukup menguasai 

tentang dasar – dasar akuntansi serta prosedur yang ada 

dan cukup rumit. Ketiga, terlambatnya pencairan dana 

menjadikan pelaksanaan dan penganggaran tidak sesuai 

dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Keempat, 

kesadaran dan pemahaman pemerintah desa dan 

masyarakat mengenai transparansi informasi terutama 

pengelolaan DD masih kurang. Dari keseluruhan 

kendala – kendala yang terjadi, hasilnya menjadikan 

pencairan dana yang terlambat (tidak sesuai ketentuan 

Permendagri No.113 tahun 2014 dan Perbup Sidoarjo 

No. 17 tahun 2017) sebagai kendala utama dalam 
pengelolaan DD karena berdampak pada keseluruhan 

proses serta dalam mencapai tujuan pembangunan desa 

yang sudah direncanakan. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

untuk mendukung keberhasilan penerapan transparansi 

pada pengelolaan Dana Desa sehingga dapat tercapai 

Good Village Governance sesuai pedoman UU Desa, 
Permendagri No. 111, 113,114 tahun 2014, dan Perbup 

Sidoarjo No. 27 tahun 2015, No. 6 dan No. 17 tahun 

2017, penulis memaparkan beberapa saran diantaranya 

: 

1. Kesadaran atas aspek hukum/regulasi ditingkatkan, 

mencakup pemahaman konsekuensi atas 

pelanggaran hukum. Pemberian pemahaman atas 

pentingnya dasar hukum bagi setiap tindakan 

pemerintah desa serta pemahaman mengenai 

kewenangan desa sehingga tidak dimanfaatkan oleh 

pihak/oknum yang merugikan serta usulan-usulan 

dari masyarakat juga bisa menyesuaikan dengan 

apa yang menjadi wewenang desa. 

2. Pemerintah Desa membutuhkan pedoman akuntansi 

yang lebih terperinci dan mudah untuk 

penatausahaan dan pengelolaan DD yang 

disesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Aktual serta meningkatkan 

kapasitas dan kaderisasi perangkat Desa (SDM), 

termasuk SDM yang menguasai bidang akuntansi 

untuk ditempatkan pada bagian yang tepat. 

3. Diperlukan adanya 

bimtek/konsultasi/pendampingan lebih intensif dan 

berkelanjutan dalam pengelolaan DD untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang 

baik (GVG) serta meminimalisir penyimpangan. 

4. Bimbingan teknis dalam pemanfaatan teknologi 

untuk menghasilkan efektivitas dalam penyusunan 

laporan sehingga kendala keterlambatan laporan 

pertanggungjawaban yang berdampak pada proses 

pencairan DD bisa diatasi. Tidak hanya Kepala 

Desa yang wajib melek teknologi melainkan 

sebagian besar perangkat desa bisa mengoperasikan 
aplikasi minimal seperti Ms. Word, Ms. Excel, pada 

komputer/laptop. 

5. Publikasi informasi bidang keuangan desa terutama 

mengenai besaran dan penggunaan Dana Desa 

untuk public sehingga tidak hanya yang datang 

musyawarah saja yang mengetahui informasi secara 

langsung. Contohnya dengan ditempelkan pada 

papan informasi di balai desa/dilokasi 

pembangunan, memperbarui isi (update) website 

atau media online yang dimiliki dengan informasi 

aktual, mencetak banner/baliho terkait APBDes 

secara umum, dan lain sebagainya yang nantinya 

akan memunculkan public trust dari adanya bentuk 

transparansi yang dilakukan pemerintah desa 

sehingga baik masyarakat desa, pemerintah desa, 

dan pihak ketiga (swasta) bisa bersama – sama 

saling mengontrol dan mewujudkan tujuan 

pembangunan desa yang sudah direncanakan 
dengan baik. 
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