
 

 

 

 

 

 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  PEKON  

SIMPANGKANAN  

 

 

 

(Skripsi)  

 

 

 

 

Oleh  

 

 

SRI MULYANINGSIH 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PEKON  

SIMPANGKANAN  

 

 

 

Oleh 

 

 

SRI MULYANINGSIH 

 

 

 

Pengelolaan keuangan yang transparan akan memudahkan  masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang penyelengaraan pemerintah desa salah satunya 

terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Salah satu permasalahan yang 

muncul yaitu Kepala pekon dianggap tidak transparan dikarenakan masyarakat 

tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

Sehingga lembaga pekon melakukan protes terhadap kepala pekon agar berlaku 

transparan kepada lembaga pekon dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui transparansi pengelolaan keuangan  pekon.  Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. Pengumpulan 

data primer dan skunder penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepala Pekon 

Simpangkanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa  tidak transparan. Hal 

tersebut dikarenakan Kepala Pekon Simpangkanan tidak terbuka kepada 

masyarakat terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala pekon juga 

tidak memberikan informasi terkait dengan laporan akhir penggunaan keuangan 

pekon kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait 

pengunaan akhir anggaran dana yang ada.  

 

 

Kata Kunci : Kepala Pekon, Transparansi,  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS 

MANAGEMENT OF  SIMPANGKANAN  

 

 

 

BY 

 

 

SRI MULYANINGSIH 

 

 

 

 

The transparency of financial management can help the community to gain 

information about the organization of village governmet. One of them is related to 

village fund allocation. However, the village head is considered as not transparent 

since the village official and the community are not involved in the decision 

making process about management of village fund allocations. As a result, the 

community did a protest to the village head. This research is aimed to investigate 

the transparency of village head in managing the village funds. This research is 

expected to enrich the knowledge about the management of village fund 

allocation. The method used in this research is descriptive with the qualitative 

approach. The interview, observation, and documentation were used to collect the 

primary data and secondary data. The result of this research showed that the 

village head is not transparent in managing the village fund allocations. It is 

because the village government of Simpangkanan is not free to share the 

informations related to management of village fund allocations. The village head 

also does not give the informations regarding to the final report of fund allocation, 

so the community is do not know the management of the village fund. 

 

 

 

Keyword : Village Head, Transparency, Management of Village Fund 

Allocations. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pekon Simpangkanan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus 

merupakan salah satu pekon yang telah menerima dana anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus berupa Alokasi Dana 

Desa (ADD). Pengelolaan anggaran dana di Pekon Simpangkanan dinilai 

dari tahapan perencanaan, pelakasanaan dan pertanggungjawaban.  Pada 

tanggal 28 November 2018  peneliti melakukan observasi pendahuluan 

mengenai pengelolaan ADD di Pekon Simpangkanan, dari observasi 

tersebut terdapat  permasalahan ADD yaitu  terkait dengan pengelolaanya 

yang belum terbuka.  

 

Pada proses perencanaan Kepala Pekon Simpangkanan belum sepenuhnya 

terbuka, salah satunya pada proses pelaksanaan pembangunan pekon 

berupa pembangunan non fisik.  Berdasarkan keterangan Kepala Dusun di 

Pekon Simpangkanan kepala dusun tidak dilibatkan dalam proses tersebut. 

Kejelasan mengenai waktu pelaksanaan juga tidak diberitahukan oleh 

Aparatur Pekon maupun Kepala Pekon Simpangkanan. Sehingga kepala 

dusun melakukan protes terhadap Kepala Pekon dan Aparatur Pekon 

Simpangkanan. Selain itu, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga 
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pekon yaitu kepala dusun, ketua RT, dan masyarakat tidak mengetahui 

terkait dengan laporan akhir pertanggungjawaban yang dilakukan kepala 

pekon mengenai pengelolaan ADD baik pada penggunaan dana untuk 

pembangunan fisik maupun pada pembangunan non fisik yang dilakukan 

di Pekon Simpangkanan. 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintahan 

digunakan sebagai suatu penunjang penyelenggaraan pemerintah pekon. 

Adanya transparansi dapat memudahkan akses masyarakat dalam 

mendapatkan informasi tentang penyelengaraan pemerintah, tentang 

proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban tentang hasil 

yang telah dicapai. Berdasarakan hal di atas, maka peneliti tertarik 

mengambil tema transparansi pengelolan  ADD dengan fokus penelitian 

pada transparansi pengelolaan ADD oleh Kepala Pekon Simpangkanan. 

Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, berikut 

akan dijabarkan beberapa contoh penelitian sejenis tentang transparansi 

pengelolaan ADD: 

1. Penelitian terdahulu adalah jurnal yang ditulis oleh Abu Rahum (2015) 

dengan judul “Pengelolaan ADD Dalam Pembangunan Fisik Desa 

Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan sejauh mana Pengelolaan ADD dalam Pembangunan 

Fisik Desa Krayan Makmur dan untuk mengetahui faktor-faktor 
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pendukung dan penghambat pengelolaan ADD dalam Pembangunan 

Fisk Desa Krayan Makmur.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

pengelolaan kebijakan ADD terutama dalam pembangunan di Desa 

Krayan Makmur ditenggarai masih belum sepenuhnya masyarakat 

mengetahui tentang pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa 

Krayan Makmur selama tahun 2014, dan juga informasi mengenai 

pengelolaan ADD dalam pembangunan Selama ini, belum adanya 

kejelasan dari pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut. 

 

2. Penelitian terdahulu adalah jurnal yang ditulis oleh  Gayatri, Made 

Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani (2017) dengan judul 

“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan”. Jurnal 

Ekonomi Kuantitatif Terapan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan 

transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana 

desa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan dana desa 

di Kabupaten Klungkung belum maksimal. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan anggota komisi IV DPRD Provinsi Bali Dapil Klungkung 

yaitu banyak dana desa masih terhenti di rekening desa karena kepala 

desa dan perangkat desa tidak berani untuk mencairkan dana desa. 

Para kepala desa tidak memiliki  keberanian untuk mencairkan dana 

tersebut karena dikhawatirkan melakukan kesalahan. 
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3. Penelitian terdahulu adalah jurnal yang ditulis oleh Zulfan Nahrudin 

(2014) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Aloasi Dana Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Ternate Rilau 

Kabupaten Barru” Jurnal Ilmu Pemerintahan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabiltas dan 

transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Pao-Pao Kecamatan 

Ternate Rilau Kabupaten Barru. Permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu di Desa Bubunan dalam pengelolaan ADD untuk 

transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, yaitu tidak ada 

informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai 

jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan 

ADD. Selain itu dalam akuntabilitas permasalahan yang ada, yaitu 

masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dalam 

penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terdahulu cenderung 

menjelaskan tentang kurang maksimalnya pemberian informasi 

mengenai pengelolaan ADD untuk pembangunan desa oleh aparatur 

desa.  Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada transparansi 

pengelolaan ADD yang dilakukan oleh kepala pekon. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pekon Simpangkanan?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui  Transparansi Tidaknya  

Kepala Pekon Simpangkanan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk 

Pemerintah Pekon Simpangkanan dalam  memberikan kemudahan 

masyarakat untuk mengetahui informasi berupa transparansi tentang 

penggunaan keuangan desa kepada masyarakat setempat agar 

medapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat demi terwujudkan 

pemerintahan yang baik. 

 

2. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Transparansi 

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan 

pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan 

membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi 

yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan 

atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu 

persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi 

kebenarannya. 

 

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan pemerintahan 

harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi 

segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat 

diketahui oleh publik.  

 

Pada  pengelolaan ADD, transparasi merupakan hal yang sangat krusial 

untuk ditinjau secara mendalam. Sebab hal tersebut menjadi penting 

karena transparansi menunjukan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai 

salah satu pelaksanaan dari prinsip indikator good governance, 
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transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. 

Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan 

pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam 

transparansi.  

 

Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang 

memiliki kepentingan terhadap orang banyak,  hal tersebut perlu dilakukan 

sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang 

akan diambil.  Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan 

untuk masyarakat dan pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut 

digunakan. Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan 

masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggrakan 

pemerintah. 

Menurut Adisasmita (2011:39), “Transparansi merupakan 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang 

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. 

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainya 

yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, 

sosial, dan  politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan 

keuangan”. 

Menurut Lalolo (2003:13) “Transparansi adalah prinsip 

menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah 

daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang 

kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat”. 

 

Menurut Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29) 

“Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses 

penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyrakat memiliki hak 



8 
 

dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran 

daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah 

karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan 

permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi 

kebutuhanya”. 

 

 

 

1. Indikator Transparansi 

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat 

diukur melalui beberapa indikator yaitu: 

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna 

menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan ADD. 

Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh 

masyarakat  dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau 

dokumen tertulis.  

Menurut Florini dalam Subhan (2017:9) 

mengemukakan bahwa “transparansi pemerintahan 

adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi 

atau aktor yang mengijinkan aktor eksternal untuk 

memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi 

publik/pemerintah”.  

 

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses 

perencanaan program serta pelaksanakan program hingga 

pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan  kepada 

masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai 

program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati 

bersama.  
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Menurut Grimmelikhuijsen dalam Subhan (2017: 9) 

“transparansi sebagai  derajat ketersediaan informasi bagi 

pihak luar (outsider) yang menjadikan mereka mampu 

mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk 

menilai keputusan yang dibuat”.  

 

 

Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai kemampuan 

memantau hal yang menyangkut kemampuan individu dan 

kelompok di luar organisasi pemerintah untuk memonitor 

aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. 

 

Pemerintah desa dapat memberikan dan menyediakan informasi 

tentang pengelolaan ADD serta rincian lainya kepada masyarakat 

secara terbuka. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui 

forum bersama masyarakat dan juga dapat disampaikan melalui 

papan informasi atau dokumen lainya yang disediakan pemerintah 

desa yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. 

 

Informasi yang dapat diberikan pemerintah pekon kepada 

masyarakat dapat berupa dokumen seperti RAB, RKP SPJ, dan 

APBDes. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi 

melalui foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa 

dokumentasi rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program 

kegiatan yang dilakuan pemerintah desa dengan masyarakat. 

Dalam dokumen pertanggungjawaban masyarakat dapat 

diberitahukan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yaitu tentang realisasi 

program kegaitan yang telah dilakukan. 
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b. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan 

kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang 

dimilikinya.  Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk 

diketahui oleh masyarakat.  Hal ini bertujuan untuk memberikan 

informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan 

pemerintah desa. 

 

Masyarakat harus mengetahui,  dilibatkan dan diberikan informasi 

secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana  

program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat 

juga berperan sebagai pengontrol pemerintah desa guna 

mengetahui proses pelaksanaan program pemeritah desa. 

Pelaksanaan program kegiatan harus memberikan kejelasan 

tentang waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang 

dilaksanakan. Seperti adanya penanggungjawab disetiap program, 

adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang 

dilaksanakan dengan diberikanya infomasi secara jelas dan detail.  

Selains memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat 

memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat.  
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Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan 

kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan 

dilaksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan 

informasi yang berisi jadwal kegiatan  fisik maupun non fisik 

yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa harus 

sesuai dengan proses perencanaan yang telah disepakat bersama 

masyarakat. Masyarakat bersama aparat pemerintahan juga 

berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya 

pembangunan desa. 

 

c. Keterbukan proses 

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

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan 

publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar 

dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara 

terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan ADD. 

Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa 

untuk  memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang 

berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Syamsudin (2007:58) “Salah satu karakteristik 

good governance adalah keterbukaan.  Karakter ini 

sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka 

akibat adanya revolusi informasi.  Keterbukaan tersebut 

mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut 

kepentingan publik mulai dari proses pengambilan 

keputusan penggunaan dana-dana publik sampai proses 

evaluasi”.  
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Pada musyawarah desa melalui beberapa tahapan yang 

melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahapan musyawarah di 

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

masing dusun yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. 

Hasil dari peyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun yang 

dituangkan dalam bentuk usulan yang akan diajukan dan dbawa 

pada tingkat musyawarah desa. Selanjutnya musyawarah pada 

tingkat desa dari hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing 

dusun dalam musyawarah desa yaitu mengenai usulan-usulan 

pembangunan dari setiap dusun, menyusun skala prioritas 

kegiatan pembangunan, mengkompilasi usulan yang diterima 

dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(RAPBDes) dan pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

Selain terlibat dalam musyawarah,  masyarakat  dimudahkan 

mengakses informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan 

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adanya 

keterbukaan informasi maka akan mempermudah masyarakat 

untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat, selain itu 

masyarakat juga dimudahkan untuk mengakses informasi 

mengenai pengelolaan ADD agar tidak ada kecurigaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa. 
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Pada  proses perencanaan yaitu adanya perencanaan desa dibuat 

dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), dan 

rencana pembangunan tahunan yang termuat dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan desa dikelola 

untuk  menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat desa serta 

diproses secara partisipatif. Musyawarah Perencanaan 

Pembagunan Desa (Musrenbangdes), Lembaga Pemberdayaan 

Mayarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun 

(Kadus), kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok 

keagamaan dan lain-lain merupakan arena yang nyata untuk 

mewadahi proses perencanaan partisipatif di desa. Pada  internal 

desa, partisipasi pembangunan mensyaratkan adanya 

pelembagaan yang demokratis dalam struktur pengambilan 

kebijakan desa. 

Dokumen RPJMDes penting disusun oleh pemerintah desa, guna 

dalam melaksanakan pembangunan desa memiliki arah, dan 

prioritas yang jelas dan dalam penggunaanya sebagai pedoman 

untuk merumuskan program dan kegiatan yang prioritas setiap 

tahunnya. RPJMDes menjadi visi bersama warga desa, dalam 

melangsungkan kehidupannya di desa. Dengan adanya RPJMDes, 

pihak-pihak  kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah 

pusat memiliki orientasi dan dapat menyesuaikan dengan arah 

kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya.  
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Dokumen RPJMDes dan RKPDes  merupakan dokumen 

kebijakan desa. Kebijakan desa disusun melalui proses politik 

yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di desa, yaitu 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

masyarakat desa. Sehingga untuk memperkuat kebijakan desa, 

harus di topang dengan kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan 

Desa (Perdes) untuk RPJMDes dan Surat Keputusan (SK) kepala 

desa untuk RKPDes. 

Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberikan kewenangan 

untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui 

proses partisipasi dan melibatkan masyarakat untuk mempercepat 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan 

merata. Adanya kejelasan tentang informasi perencanaan desa 

akan meningkatkan  partisipasi masyarakat.  

Pada program pembangunan desa keterbukaan proses sangat 

dibutuhkan masyarakat karena masyarakat harus mengetahui 

tentang dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk 

membiayai pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus turut 

dilibatkan dalam pelaksanakan program kegiatan. Masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut baik sebagai 

pekerja maupun sebagai pengawas jalanya program atau kegiatan 

tersebut. 
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Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Sebelum pemerintah desa melakukan pelaksanaan program, 

pemerintah desa harus melakukan menyusun rancangan kegiatan 

melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat dalam melakukan musyawarah pemerintah desa 

bertujuan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat guna 

mengetahui keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat 

setempat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah 

pemerintah desa dapat melihat kegiatan yang harus dilakukan  

pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat baik melalui pembangunan fisik 

maupun non fisik.   

 

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 

 

Kepala  pekon sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan 

keuangan desa, harus mampu mengelola dana yang telah 

diberikan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku 

untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah 

desa  juga turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan 

atau yang  akan dilaksanakan dengan menggunakan ADD 

anggaran dana yang diberikan digunakan untuk mendanai 
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penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan 

desa.  

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan 

memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. 

Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban 

para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat 

terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan 

akan berjalan efektif. 

Menurut Rahum (2015:1628) “Pertanggung-jawaban 

pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan 

peraturan desa tentang pertanggung-jawaban 

pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama 

antara pemerintah desa dengan BPD kemudian 

ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan 

keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-

jawaban kepala desa. Peraturan desa tentang 

pelaksanaan keuangan desa dan keputusan kepala desa 

tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa 

tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota 

melalui camat”. 

 

 

Pertanggungjawaban kepala pekon kepada masyarakat dapat 

disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk 

membahas hal-hal mengenai masalah pembangunan desa baik 

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang dihadiri 

pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan 

pertanggungjawaban dapat disebarluaskan dengan menggunakan 

sarana komunikasi seperti adanya informasi pada papan informasi 

desa, atau website resmi pemerintah desa.  

 

Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. 

Pengelolaan keuangan desa  pemerintah desa harus memberikan 

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

pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib 

diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan 

menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

 

Pengelolaan dana desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya 

telah ditetapkan. Dalam proses pertanggungjawaban mengikuti 

regulasi yang ada bahwa pemerintah membuat laporan rincian 

anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap 

pembangunan yang dilaksanakan ditambah dengan dokumentasi 

hasil kegiatan pembangunan yang akan diperiksa oleh pemerintah 

kabupaten melalui inspektorat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

pertanggungjawaban kepala pekon disampaikan kepada bupati 

melalui camat, sedangkan laporan pertanggungjawaban kepada 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  yaitu memberikan 

keterangan atau  laporan atas pelaksanaan tugas pemerintahan 

desa. Kepala pekon bertanggungjawab kepada badan 

permusyawaratan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban 

politik kepada pemerintah desa dengan menyampaikan laporan 

keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga 

bertanggungjawab kepada bupati sebagai bentuk 

pertanggungjawaban adminstratif.  
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Pertanggungjawaban  tersebut dituangakan dalam bentuk 

dokumen yaitu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau 

Laporan Pertangungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban 

merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan 

untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara 

rinci. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk bahan 

evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegaiatan dan hasil 

yang telah dicapai dengan dilaksanakanya kegaiatan tersebut. 

Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada 

pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya. Laporan 

pertanggungjawaban mencakup laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dan lapoan penggunaan dana baik pemasukan 

maupun pengeluaran dana yang digunkan untuk mendanai suatu 

kegaiatan. 

 

Pemberian informasi selain kepada pemerintah pusat masyarakat 

juga harus mengetahui hal tersebut guna menghindari adanya 

kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa.  

Pertanggungjwaban tersebut ditanggung penuh oleh kepala pekon 

sebagai pemangku jabatan tertinggi di desa. Masyarakat harus 

diberikan informasi secara detail dan berkala mengenai ADD 

untuk menghindari adanya ketidaksesuaian informasi antara 

masyarakat dengan pemerintah desa.  
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2. Prinsip-Prinsip Transparansi 

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

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi 

pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai 

berikut: 

a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut 

memberikan pendapatnya. 

b.  Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang 

perlu diketahui oleh masyarakat.  

c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 

menyusun rencana)  

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

tanah dll.)  

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 

 

 

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran 

adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak 

setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu : 

a. Hak untuk mengetahui. 

b.  Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik. 

c.  Hak untuk mengemukakan pendapat Hak untuk memperoleh 

dokumen publik. 

d.  Hak untuk diberi informasi. 
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Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip 

transparansi yaitu : 

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

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).  

b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan.  

c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya 

dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.  

d. Laporan tahunan  

e. Website atau media publikasi organisasi.  

f. Pedoman dalam penyebaran informasi 

 

Berdasarkan pejelasan di atas,  prinsip-prinsip transparansi yang di 

maksud pada penelitian ini yaitu adanya keterbukaan informasi 

kepada masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat, adanya 

kejelasan secara terbuka dan mendetail  tentang keuangan desa, 

adanya laporan berkala tentang pengelolaan keuangan desa yang 

dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Adanya prinsip transparansi 

dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan timbal balik antara 

pemerintah desa dengan masyarakat dengan adanya ketersediaan 

informasi yang mudah diakses dan akurat. 

 

 

B. Tinjauan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan 
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ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD yaitu seluruh kegiatan 

yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara 

terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.  Seluruh kegiatan 

harus dapat dipertanggungjawabkan  secara administratif, teknis dan 

hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah 

dan terkendali. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1 juga dijelaskan 

keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif dan dilakukan dengan disiplin anggaran.  Adanya transparansi 

akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, tentang proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjwabanya atas hasil yang telah dicapai. 

Dalam proses tranparansi semua pihak yaitu pemerintah desa dan 

masyarakat berpartisipasi, masyarakat juga mempunya hak untuk 

mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik sehingga 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Menurut Syahdan, dkk (2004) menyatakan bahwa pengelolaan ADD harus 

menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes), karena ADD merupakan bagian dari komponen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-

prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD, sebagai 

berikut:  
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1. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan 

desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 

mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat 

dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk 

menyampaikan atau aspirasi kepada wakil-wakilnya.  

2. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa 

yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDesa). Pemerintah Desa juga harus proaktif mengajak bicara 

masyarakat dalam pengambilan keputusan.  

3. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi 

yang cukup tentang Anggaran Pendapaatan Belanja Desa (APBDes), 

termasuk program pembangunan.  

4. Akuntanbilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai 

aturan  

 

Pengelolaan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu kegiatan 

dengan melalui beberapa rangkaian seperti perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggunjawaban. Hal tersebut dilakukan guna memanfaaatkan fasilitas 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas 

bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya dan 

selanjutnya  yaitu mengenai pertanggungjawaban. 

Menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, 

“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan 

tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-

fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.  
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Selanjutnya menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), 

mengemukakan bahwa istilah “Pengelolaan sama dengan 

manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan 

mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif 

material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”. 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 10, Alokasi 

Dana Desa selanjutnya di sebut ADD adalah dana perimbangan yang di 

terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus (DAU).  Untuk 

jumlah anggran ADD untuk masing-masing Pekon ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. ADD dipergunakan 

untuk penghasilan tetap kepala pekon dan aparatur pekon, membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dengan APBDes yang 

merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan 

yang berlaku secara garis besar pengelolaan ADD diatur dengan beberapa 

tahapan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban sebagai berikut:   

1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan suatu bagian yang sangat penting dari 

pengelolaan. Perencanaan dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai 

suatu tujuan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal 
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yang akan menghalangi pencapaian suatu tujuan, hal ini dikarekan 

adanya beberapa faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa 

yang akan datang. Oleh karena itu,  dengan adanya perencanaan 

yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di 

manfaatkan dengan baik pula. 

Menurut Terry (dalam Hasibuan 2012:3) “Perencanaan 

(Planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan 

dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. 

 

Handoko  (dalam Adisasmita 2011:22)  “Mengemukakan 

bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan 

tujuan organisasi dan penentuan, strategi, kebijakan, 

proyek, program, prosedur metode, sistem, anggaran, dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

 

Ranupandojo (1996:11) mendefinisikan perencanaan ialah 

pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, 

bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan 

bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya”.  

 

Pada umumnya menurut Ranupandojo (1996:21) terdapat tujuh 

prinsip dan petunjuk untuk menyusun perencanaan yang baik yaitu: 

a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas.  

Ini penting sebab dengan tujuan yang khas semua kegiatan 

dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. 

Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang 

yang akan melaksanakan rencana itu. 

b. Ada kegiatan yang diprioritaskan.  

Suatu rencana tanpa ada kegiatan pelaksanaan, tak lebih dari 

selembar kertas yang tak berarti. Karena kegiatan mencapai 
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tujuan dari suatu rencana banyak macamnya, dan disisi lain 

terdapat faktor-faktor pembatas, maka perlu ada kegiatan yang 

diberi prioritas. Kegiatan ini biasa disebut sebagai kegiatan 

kunci. Tanpa kegiatan kunci tidak ada jaminan bahwa 

pelaksanaan rencana akan berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Melibatkan semua orang.  

Hendaknya semua orang dilibatkan dalam pembuatan rencana, 

baik untuk seluruh tahap, maupun hanya tahap-tahap tertentu 

dari proses perencanaan tersebut. Keterlibatan ini akan 

menimbulkan rasa bertanggung jawab dalam tahap 

pelaksanaan rencana nantinya. Dengan cara ini pelaksanaan 

rencana diharapkan dapat berjalan lancar, komunikasi lancar, 

kordinasi juga lancar. 

d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan 

fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, 

pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini penting 

sebab perencanaan memang merupakan fungsi yang 

mendahului kegiatan manajemen lainnya, sehingga rencana 

akan selalu memiliki sifat sebagai acuan dari fungsi 

manajemen lainnya. 

e. Rencana harus selalu diperbaiki, karena situasi dan kondisi 

memang selalu berubah. Perbaikan suatu rencana tidak berarti 

rencana itu salah, tetapi untuk menyesuaikan dengan 

perkemmbangan situasi dan kondisi yang ada. Namun 
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demikian, suatu rencana jangan terlalu sering diperbaiki, sebab 

jika demikian, rencana tersebut akan sukar untuk dijadikan 

pedoman, baik dalam pelaksanaannya maupun untuk 

kepentingan pengendalian. 

f. Penanggung jawab perencanaan. Perlu ditunjuk orang atau 

staff khusus yang bertanggungjawab dalam penyusunan 

rencana. Walaupun banyak orang yang terlibat dalam 

penyusunan rencana, namun harus ada orang yang bertanggung 

jawab terhadap hasil akhir perencanaan tersebut. 

g. Semua perencanaan selalu bersifat tentatif dan bersifat interim. 

Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik 

harus memiliki keluwesan terhadap perubahan-perubahan yang 

ada. 

Berdasarakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan meliputi:  

a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa 

tentang APBPekon kepada kepala pekon. 

c. Rancangan peraturan desa tentang APBPekon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama. 

d. Rancangan peraturan desa tentang APBPekon disepakati 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan suatu 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini 

terdiri atas pengorganisasian dan pengarahan.   

Menurut Adisasmita  (2014:115) “Pelaksanaan merupakan 

tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para 

perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh 

aparat pemungut pendapatan asli daearah dengan 

menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk 

merealisasikan rencana tersebut”. 

 

Selanjutnya menurut  Westra (dalam Adisasmita 2011:24) 

mengemukakan pengertian “Pelaksanaan sebagai usaha-

usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana 

dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaan dan kapan akan dimulainya”. 

 

Sedangkan menurut Susliyanti (2016:265) “Pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang 

pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya 

dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna 

mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi 

secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap 

pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan 

papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi 

kegiatan”. 

 

 

Berdasarakan Peturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdapat dalam 

pelaksanaan meliputi:  

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening 

kas desa. 
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b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan 

di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

 

 

 

3. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban adalah proses semua kegiatan pengelolaan 

keuangan pekon dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pekon. 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berhubungan dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan. Pertanggungjwaban penggunaan 

dana alokasi pekon harus dapat dipertanggungjwabkan secara jelas 

yang dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang di 

simpan oleh pemerintah pekon yang digunakan sebagi objek 

pemeriksaan yang salinanya diberikan di kecamatan. 

 

Menurut Widjaja (2005:155) mengartikan “laporan 

pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. 

Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan”. 

 

 

 

Berdasarakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban meliputi:  

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

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

belanja, dan pembiayaan.  
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c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri:  

a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenaan; 

b. format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun 

anggaran berkenaan; dan 

c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah 

yang masuk ke desa. 

 

 

 

C. Tinjauan Tentang Desa 

 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan 

hak asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa 

dapat di definisikan sebagai  organisasi wilayah hukum yang terdapat 

wilayah, masyarakat, dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur 

pemerintahannya sendiri dengan memiliki adat istiadat yang menjadi ciri 

khas tiap-tiap wilayah.  

 

Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang di 

sesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya 

masyarakat  desa itu sendiri. Dalam desa terdapat kewenangan pada 

beberapa bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat desa.  Salah satu persyaratan pembentukan desa 

yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan 
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diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, 

perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan.  

Menurut Widjaja (2003:5) “Desa adalah sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan 

hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam 

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat”. 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

 

D. Tinjauan Kepala Pekon 

Kepala pekon adalah kepala  pemerintahan desa yang mempunyai 

kedudukan yang strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas 

terhadap masyarakatnya. Tanggungjawab tersebut meliputi urusan tugas 

pekerjaan yang terbagi oleh pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas 

dekonsentrasi dan desentraliasi,  sedangkan di desa tanggungjawab urusan 

tugas dan pelayanan berpusat pada kepala pekon. Tanggungjawab urusan 

tugas pelayanan dan pekrjaan dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala 

pekon.   
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Menurut Surianingrat (1985:81) “Kepala pekon adalah 

penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan 

penyelenggara pemerintah desa. Ia wajib melindungi,  membela, 

meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan 

penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili 

desa sebagai badan hukum”. 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala 

pekon memiliki tugas, wewewang, hak dan kewajiban sebagai kepala 

pekon. Tugas kepala pekon adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

 

Dalam melaksanakan tugas kepala pekon berwenang:  

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;  

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;  

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;  

d. menetapkan peraturan desa;  

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);  

f. membina kehidupan masyarakat desa;  

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;  

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  

i. mengembangkan sumber pendapatan desa;  

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;  

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;  

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;  

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

Dalam melaksanakan tugas kepala pekon berhak:  

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;  

b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;  
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c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;  

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 

dan  

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat desa.  

 

Dalam melaksanakan tugas kepala pekon berkewajiban:  

 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;  

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;  

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;  

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;  

f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

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

kolusi, korupsi, dan nepotisme;  

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa;  

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;  

i. mengelola keuangan dan aset desa;  

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;  

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;  

l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;  

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;  

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;  

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan  

p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.  

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala pekon sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi pada tingkat pekon, diharapkan dapat memberikan 

pelayanan maupun informasi tentang pengelolaan keuangan daerah salah 

satunya yaitu tentang ADD. Pemerintahan yang transparan merupakan 

suatu pemerintahan yang terbuka dalam memberikan informasi, 

menjalankan program kegiatan, memberikan kemudahan akses informasi 
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untuk masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. Pemerintahan dapat dikatakan transparan apabila adanya 

pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

mengenai penyelenggaraan pemerintah salah satunya yang berkaitan 

keuangan. Apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan dan tidak tersedianya informasi terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa hal tersebut dapat dikatakan pemerintah pekon kurang 

terbuka kepada masyarakat. 

Kepala pekon diharuskan memberikan informasi secara berkala tentang 

penggumunaan keuangan pekon. Transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa dalam hal ini adalah  ADD harus dilakukan dengan jujur, 

terbuka kepada masyarakat karena pada dasarnya masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui dan mendapatkan  informasi mengenai transpransi 

dan pertanggungjawaban dari pemerintah pekon. 

 

Pada pengelolaan ADD kepala pekon harus memperhatikan tahapan-

tahapan pengelolaan keuangan pekon seperti tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan teori Kristianten  

(2006:73) yang menyatakan bahwa transparansi dapat diketahui melalui 

beberapa indikator yaitu: Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

pengelolaan ADD,  kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan 

ADD, keterbukaan proses pengelolaan ADD, dan kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi pengelolaan ADD. 
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Adanya indikator tersebut guna mengetahui transparansi terkait 

penegelolaan ADD yang dilakukan oleh kepala pekon. Namun 

pengelolaan ADD belum sepenuhnya  terbuka dari kepala pekon terhadap 

masyarakat, adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh kepala 

pekon tidak banyak diketahui oleh masyarakat.   

 

Hal ini sering terjadi dalam lingkup  transparansi  pengelolaan keuangan  

dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam  proses 

penyelenggaraan pengelolaan  keuangan  yang ada. Transparansi 

dibutuhkan dalam pengelolaan ADD agar terhindar dari ketidaksesuaian 

anggaran yang digunakan oleh kepala pekon dan dapat diketahui oleh 

masyarakat secara jelas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat 

disusun kerangka pikir sebagai berikut: 
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Transparansi Kepala Pekon 

Simpangkanan 

Kesediaan dan 
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Kejelasan dan 
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah 

untuk mengungkap masalah yang berkenaan dengan pengalaman peneliti 

pada saat  dihadapkan pada fenomena-fenomena yang dianggap tepat 

untuk menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan 

informasi melalui wawancara secara mendalam. Selain itu metode 

kualitatif  juga sesuai untuk menambah wawasan mengenai sesuatu 

yang  belum banyak diketahui. Metode kualitatif juga dapat memberikan 

rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh 

metode kuantitatif. 

Penelitian kualitatif  merupakan penelitian untuk mendapatkan hasil 

pemahaman yang sesuai dan saling berhubungan antara satu dengan yang 

lain untuk mendapatkan jalan keluar dalam melakukan pemecahan suatu 

masalah. Selain itu pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu 

kawasan tersendiri hanya peneliti yang mampu melakukan interaksi 

dengan orang-orang yang ada didalam kawasan tersebut. Metode 
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penelitian kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan, dan salah 

satunya didasarkan pada tujuan penelitiannya.  

Menurut Marshal (dalam Sarwono 2006: 193) “Penelitian 

kulitatif didefenisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”.  

 

Sedangkan menurut Masyuri dan Zainudin (2011:20) 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan 

masalahnya dengan menggunakan data empiris”. 

 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

menjelaskan secara mendetail dan terperinci mengenai fenomena sosial 

tertentu yang terdapat pada sekitarnya.  Melalui penelitian deskriptif dapat 

dijelaskan secara mendalam tentang fenomena sosial yang sedang terjadi. 

Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun 

dari fenomena lapangan yang bersifat empiris untuk menggambarkan hasil 

penelitian. Studi deskriptif kualitatif adalah sautu metode untuk 

menggambarkan gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan 

fenomena sosial tertentu. 

 

Jenis penelitian ini menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

transparansi kepala pekon dalam pengelolaan ADD. Alasan peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kulaitatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang ada terkait dengan 
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transparansi pengelolaan dana desa, sehingga data dan fakta yang telah 

didapatkan peneliti mengarah pada data yag telah didapatkan dan peneliti 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Simpangkanan Kecamatan Sumberejo, 

Kabupaten Tanggamus.  Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah 

karena terdapat ketidakterbukaan Kepala Pekon Simpangkanan terhadap 

pengelolaan ADD yang seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat 

setempat yang memerlukan informasi terkait dengan pengelolaan ADD.  

 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif  bertujuan memberikan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih 

memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian. Dalam fokus penelitian ini informasi yang terdapat dilapangan 

dapat dipilih sesuai dengan kajian permasalahan.   

 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengetahui transparansi 

Kepala Pekon Simpangkanan Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus dengan menggunakan indikator transparansi menurut 

Kristianten (2006:73) yaitu :  
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1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

Pemerintah pekon memberikan dan menyediakan informasi tentang 

pengelolaan ADD serta rincian lainya kepada masyarakat secara 

terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi 

secara jelas dan akurat mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban.  

 

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus 

dilakukan oleh kepala pekon dengan tujuan untuk memberikan 

kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa 

dilakukan oleh kepala pekon dana aparatur pekon secara menyeluruh. 

Informasi yang diberikan oleh kepala pekon dapat dilakukan dengan 

cara memberikan informasi terkait dengan data pengelolaan keuangan 

desa dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga, laporan akhir 

terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu ADD.   

 

3. Keterbukaan proses   

Pengelolaan keuangan desa yang terbuka berarti kesediaan pemerintah 

pekon untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai 

berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara  melibatkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan 

desa.  
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4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 

Keterbukaan kepala pekon dalam memberikan informasi terkait 

pengelolaan ADD yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laporan 

realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Realisasi berbentuk 

rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan 

keuangan desa. 

 

 

D. Penentuan Informan 

Menurut Siswanto (2012: 48) penentuan sampel ini dilakukan dengan 

mengambil sampel yang memiliki ciri-ciri sehubungan dengan masalah 

penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik 

purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan pertimbangan 

tertentu. Informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-

kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan 

transparansi pengelolaan ADD. Berdasarkan hal tersebut adapun informan 

yang  diwawancarai yaitu :  

1. Bapak Sunaryo S.Pd selaku Kepala Pekon Simpangkanan 

2. Ibu Eni Pratiwi selaku Sekretaris Pekon Simpangkanan 

3. Bapak Ujang selaku Bendahara Pekon Simpangkanan 

4. Bapak Anan Zakaria selaku Kaur Perencanaan Pekon Simpangkanan 

5. Bapak Evin Kurniawan Kaur Pemerintahan Pekon Simpangkanan 

6. Ibu Via Fardila selaku Kaur Keuangan Pekon Simpangkanan 

7. Bapak Abdul Wahyudin selaku Kaur Pembangunan Pekon 

Simpangkanan 
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8. Bapak Siswoyo selaku wakil ketua LPM Pekon Simpangkanan 

9. Bapak Bendi selaku Kepala Dusun 1 Pekon Simpangkanan 

10. Bapak Karno selaku Kepala Dusun 2 Pekon Simpangkanan 

11. Bapak Amir Sudarsono selaku Kepala Dusun 4 Pekon Simpangkanan 

12. Bapak Rapin selaku Ketua RT 14 Pekon Simpangkanan 

13. Bapak Tarsin Alfian selaku Ketua RT 06  Pekon Simpangkanan 

14. Bapak Miman selaku Tokoh Masyarakat Pekon Simpangkanan 

 

Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah bahwa informan tersebut 

terlibat langsung dalam permasalahan peneliti, dan bersedia memberikan 

informasi mengenai permasalahan peneliti secara lengkap dan akurat.  

 

E. Jenis Data 

Menurut Riduwan (dalam  Siswanto, 2012: 54)  “Data adalah bahan 

mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau 

keterangan, baik kulitatif maupun kuantitatif yang menunjukan fakta”. 

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data skunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Siswanto (2012:56) “Data primer adalah data data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya”. 

Peneliti menggunakan Teknik purposive sampling dengan alasan 

bahwa bentuk dan ciri penelitian ini digunakan  untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang dambil oleh 
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peneliti. Pada penelitian ini data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari hasil wawancara  dengan alasan bahwa agar 

peneliti dapat mengetahui hal-hal lebih dalam mengenai fenomena atau 

situasi yang terjadi secara langsung oleh informan. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang 

berasal dari, peraturan dan dokumen terkait  pengelolaan ADD yang 

dilakukan oleh Kepala Pekon Simpangkanan. Data sekunder dalam 

penelitian ini didapat secara  langsung yang diperlukan untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Pada penelitian 

ini data skunder berasal dari jurnal tentang penelitian terkait, sumber 

resmi berupa dokumen lain seperti Peraturan Bupati Tanggamus No 

14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Pekon Tahun 2017, Peraturan Pekon Simpangkanan 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 

Simpangkanan tahun 2018 dan Banner APB Pekon Simpangkanan 

Tahun 2018. 

  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

macam instrument yaitu: 
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1. Wawancara 

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengukapkan pernyatan-pernyataan pada 

informan agar didapat data yang bersifat objektif.   

 

Menurut Siswanto (2012:58) “Wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan mengajukan petanyaan kepada 

responden secara langsung. Peneliti menanyakan beberapa 

pertanyaan terkait dengan fokus penelitian kepada informan 

untuk mengetahui kebenaran tentang fakta yang terjadi 

dilapangan”.  

 

 

Wawancara dilakukan peneliti ialah wawancara kepada pihak yang 

memiliki informasi paling banyak terlebih dahulu dimaksudkan untuk 

menjawab langsung berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Langkah tersebut dilakukan agar mempermudah peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan mempermudah peneliti 

mendapatkan data dan kejelasan tentang masalah yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sehingga dapat memberikan 

pemahaman mengenai transparansi kepala pekon dalam pengelolaan 

ADD di Pekon Simpangkanan, sebagai berikut : 

a. Wawancara dengan Sunaryo S.Pd selaku Kepala Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 14.45 WIB di 

kediaman Kepala Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Pemberian informasi yang dilakukan Kepala Pekon Simpangkanan 

salah satunya yaitu dengan menyediakan banner transparansi yang 
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memuat dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik 

maupun non fisik. Masyarakat dapat dengan mudah untuk 

mengakses dan mengetahui penggunaan ADD melalui banner 

transparansi yang dibuat oleh Kepala Pekon Simpangkanan. Karena 

di banner tersebut sudah dijelaskan terkait penggunaan dana yang 

digunakan untuk mendanai bidang-bidang tertentu. 

 

Masyarakat yang ingin melihat banner secara langsung dapat 

datang ke kantor pekon. Namun tidak semua masyarakat di Pekon 

Simpangkanan melihat banner yang terpasang di Kantor Pekon 

Simpangkanan. Untuk memberikan informasi mengenai 

penggunaan ADD disampaikan melalui acara keagamaan yaitu 

melalui pengajian yang banyak dihadiri masyarakat setempat. 

 

b. Wawancara dengan Eni Pratiwi selaku Sekretaris Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 11.15 WIB di 

Kantor Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

Dokumen keuangan Pekon Simpangkanan semu tersedia dokumen 

semua tersedia. Namun untuk pengaksesan dokumen tidak semua 

masyarakat diperbolehkan melihat atau mengakses dokumen-

dokumen tersebut. Hal tersebut dikarenakan setiap pekon memiliki 

rahasia yang harus dijaga termasuk dokumen ADD. Sebagai 

aparatur pekon harus bisa menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen 

yang ada. 
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Kepala pekon tidak memperbolehkan masyarakat mengakses 

dokumen secara langsung dikarenakan untuk menghindari 

kecurangan-kecurangan yang akan merugikan pemerintah Pekon 

Simpangkanan. Selain itu ditakutkan adanya penyalahgunaan 

terhadap dokumen yang ada sehingga pemerintah pekon membatasi 

akses dari luar. 

 

c. Wawancara Siswoyo dengan selaku Wakil Ketua LPM Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 20.21 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Kepala pekon dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan 

ADD, biasanya disampaikan melalui forum pengajian. Hal tersebut 

dianggap efektif karena banyak masyarakat Pekon Simpangkanan 

yang menghadiri acara pengajian tersebut. Hal tersebut dilakukan 

agar terwujudnya asas transparansi dalam pengelolaan keuangan 

pekon. 

 

d. Wawancara dengan Anan Zakaria selaku Kaur Perencanaan Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di 

Kantor Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

Semua dokumen tersedia yaitu berupa dokumen RAB, RPJMDes, 

RKP, APBDes sampai Surat Pertanggungjawaban semua tersedia. 
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Dokumen-dokumen tersebut merupakan arsip untuk pekon yang 

tidak dapat diakses oleh semua masyarakat. 

 

e. Wawancara dengan Ervin Kurniawan selaku Kaur Pemerintahan 

Pekon Simpangkanan pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.55 

WIB di Kantor Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan di 

Pekon Simpangkanan. Hal tersebut agar masyarakat juga aktif 

dalam membantu kegaiatan di pekon. Intinya masyarakat terlibat 

dalam semua proses tahapan yang dilakukan di pekon. 

 

f. Wawancara dengan Abdul Wahyudin selaku Kaur Pemerintahan 

Pekon Simpangkanan pada tanggal 01 Maret 2019 pukul 09.45 

WIB di Kantor Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat bahwa yang 

menjadi prioritas utama penggunaan ADD ditahun 2018 adalah 

pembangunan jembatan, hal tersebut dikarenakan jembatan tersebut 

merupakan akses sehari-hari masyarakat terutama untuk mengakut 

hasil bumi yang diperoleh masyarakat. 

 

g. Wawancara dengan Fia Vardila selaku Kaur Keuangan Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 01 Maret 2019 pukul 11.30 WIB di 

Kantor Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara sebagai 

berikut: 
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Penyampaian informasi mengenai penggunaan dana anggaran 

sudah disampaikan menggunakan banner transparansi sebagai 

medianya. Untuk penyampaian melalui media lain seperti website 

belum dilakukan oleh aparatur pekon. Sebenarnya penyampaian 

melalui website dinilai cukup baik dikarenakan masyarakat 

sekarang ini lebih sering menggunakan handphone untuk 

mengakses informasi, karena dirasa dapat menghemat waktu dan 

biaya. 

 

h. Wawancara dengan Ujang selaku Bendahara Pekon Simpangkanan 

pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 20.38 WIB di kediaman beliau 

di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

Informasi penggunaan ADD ditahun 2018 dapat dilihat di Kantor 

Pekon Simpangkanan. Dalam banner tersebut sudah dijelaskan 

secara jelas penggunaan ADD dan dialokasikan untuk mendanai 

bidang apasaja ADD tersebut. 

 

i. Wawancara dengan Bendi selaku Kepala Dusun 1 Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 19.30 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Kepala Pekon 

Simpangkanan melibatkan masyarakat setempat. Untuk kriteria 

masyarakat ditentukan berdasarkan penghasilan atau dapat 

dikatakan masyarakat yang kurang mampu yang mendapatkan 
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bantuan dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat 

tersebut terbantu untuk mendapatkan tambahan biaya hidup. 

 

j. Wawancara dengan Sukarno selaku Kepala Dusun 2 Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 19.30 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Tidak adanya informasi terkait dengan laporan akhir kepada kadus 

merupakan salah satu kendala yang menyulitkan untuk 

menyapaikan kepada masyarakat. Dikarenakan kadus dan RT 

merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat yang 

tidak metupkemungkinan masyarakat akan menyakan terkait 

pengelolaan ADD kepada Kadus maupun RT. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya sosialisasi dan hanya menganggap bahwa 

dengan memberikan informasi melalui banner masyarakat akan 

megetahui terkait dengan pengelolaan ADD. 

 

k. Wawancara dengan Amir Sudarsono selaku Kepala Dusun 4 Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.24 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Dalam musyawarah desa  sebagai perwakilan masyarakat kadus 

menyampaikan tentang usulan masyarakat terkait dengan 

pembangunan jalan yaitu rabat beton, namun untuk waktu 

pelaksanaanya tidak diberitahukan. Sebagai salah satu lembaga 
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yang mempunyai hak untuk dilibatkan namun tidak dilibatkan. 

Setidaknya jika ada pemberitahuan sebelumnya dapat 

memberitahukan kepada RT dan menginformasikan kepada 

masyarakat terkait akan dilaksanakan pembangunan.  

 

l. Wawancara dengan Rapin selaku Ketua RT 14 Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.35 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Untuk pelaporan dana anggaran yang digunakan itu tidak ada. 

Kalaupun disampaikan dalam pengajian kepada masyarakat itu 

adalah jumlah total. Namun untuk informasi masih adanya sisa atau 

tidak terkait dengan dana yang digunakan kepala pekon tidak ada 

pelaporanya kepada Kadus maupun RT. 

 

m. Wawancara dengan Tarsin Alfian selaku Ketua RT 06 Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.40 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Penggunaan website dirasa tidak efektif dikarenakan masyarakat 

dalam mendapatkan informasi dapat melihat banner dikantor. 

selain itu, sebagai ketua RT informasi terkait dengan pengelolaan 

ADD dapat disampaikan langsung dengan masyarakat dalam 

sebuah forum yaitu dlalam pengajian rutin dan dalam arisan 

bersama masyarakat setempat. 
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n. Wawancara dengan Miman  selaku Tokoh Masyarakat Pekon 

Simpangkanan pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 15.45 WIB di 

kediaman beliau di Pekon Simpangkanan dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

Dalam  pemberian informasi terkait penggunaan dana kepala pekon 

belum sepenuhnya memberikan informasi yang akurat. Salah 

satunya yaitu terkait penggunaan dana dalam acara bersih desa. 

Kepala pekon tidak memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait hal tersebut. Informasi terkait dengan bersih desa juga tidak 

tertera dalam banner. Oleh karena itu, masyarakat berhak 

mengetahui informasi tersebut. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek 

penelitian berupa arsip-arsip peraturan-peraturan dan dokumen-

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi 

pada peneltian ini yaitu berupa foto peneliti  ketika melakukan 

wawancara dengan para narasamber dan terdapat dokumen lain seperti 

dokumen lain seperti banner APB Pekon Simpangkanan, dan Profil 

Pekon Simpangkanan. 

 

3. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menjelaskan secara rinci mengenai 

gejala yang terjadi, dan dimaksudkan sebagai pengumpulan data 
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selektif sesuai dengan pandangan peneliti. Selain itu terdapat data yang 

tidak dapat ditanyakan kepada informan, ada di antaranya yang 

membutuhkan pengamatan secara langsung peneliti. 

Menurut Fathoni (2011:104) “Observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, 

dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut 

pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut 

terobservasi (observee)”. 

 

Observasi berguna untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui lokasi dan kondisi 

dilapangan. Dalam penelitian ini berkaitan dengan mencari data tekait 

transparansi pengelolaan ADD di Pekon Simpangkanan Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Peneliti melakukan penelitian 

secara langsung di Pekon Simpangkanan  dengan cara mengamati 

sikap dan perilaku kepala pekon, aparatur dan lembaga pekon. 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing 

Dalam penelitian ini pengeditan data dilakukan oleh peneliti setelah 

data penelitian diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dan 

pengamatan. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah data yang 

diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali apabila masih 

terdapat kekeliruan dan menyalin kembali hasil wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Pemeriksaan 



52 
 

berguna untuk memberi manfaat bagi keabsahan dan kebenaran data 

yang diperoleh yang akan mengarahkan pada tingkat selanjutnya. Data 

yang dianggap tidak sesuai tidak digunakan atau dibuang sedangkan 

data yang akan diproses merupakan data yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 

2. Interpretasi 

Teknik interpretasi data dilakukan setelah proses pengeditan data 

dilakukan. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan meguraikan 

jawaban dari narasumber dalam bentuk deskriptif. Peneliti melakukan 

editing dalam melakukan penjabaran dari berbagai data sesuai dengan 

fokus penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari temuan 

dilapangan baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi kemudian dilakukan analisis berpedoman pada teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

H. Teknik Analisis  Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berasal 

dari data yang di dapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi. Data 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Yaitu dengan cara memilih dan mengelompokan data yang terkumpul 

berdasarkan kemiripan data, baik data yang berasal dari pengamatan, 
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wawancara, maupun dari data dokumen yang ada. Selain itu reduksi 

data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

yang mengacu dari catatan-catatan di lapangan.  Setelah itu data 

dikelompokan untuk mendapatkan simpulan sebagai data bahan 

penyajian data. 

 

Berdasarkan  proses di atas peneliti dapat memastikan data yang 

sesuai, dan data yang tidak sesuai. Data yang sesuai disusun secara 

sitematis dan yang tidak sesuai dipisahkan. peneliti mewawancarai 

Kepala Pekon, Aparatur Pekon, Wakil Ketua BHP, Wakil Ketua LPM, 

Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Perwakilan Ketua RT. Dari 

wawancara tersebut akan dikategorikan menjadi sejenis dan yang tidak 

sesuai akan dipisahkan. 

 

2. Penyajian Data (Dissplay Data) 

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Penyajian data yang digunakan adalah dengan menggunakan teks yang 

bersifat naratif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan memaparkan 

hasil wawancara mendalam dengan informan. Selanjutnya yaitu 

mengkalifikasi data yang kemudian dijadikan bagian-bagaian yang 

disusun sesuai dengan yang dikaji oleh peneliti. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Setelah melakukan verifikasi maka dapat dilakukan penarikan  

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk 

narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan 

analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari 

pengolahan data. 

 

Berdasarkan proses reduksi data, penyajian data dan mengungkapkan 

masalah bahwa masalah yang ditemukan dalam transparansi 

pengelolaan ADD adalah bahwa kepala pekon dan aparatur pekon 

tidak dapat menunjukan dokumen terkait pengelolaan ADD, aparatur 

pekon terkesan menutup-nutupi terkait dengan pengelolaan ADD. 

Masyarakat hanya dapat mengakses banner yang tertera di Kantor 

Pekon Simpangkanan. Masyarakat tidak diperbolehkan mengakses 

dokumen tersebut dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut 

bersifat rahasia.  

 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

Setelah menganalilsis data peneliti akan melakukan analisis data yang 

telah didapatkan dengan menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk 

mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk 

membandingkan data hasil wawancara terhadap objek yang diteliti.  
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Menurut Fuad dan Kandung (2014 : 65-66)  “Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Terdapat tiga jenis tringulasi, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu 

pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi atau teknik lain dalam 

waktu yang berbeda atau dalam kurun waktu tertentu.” 

 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan teknik triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu mengecek 

data dengan menggunakan data berupa sumber satu, sumber dua, sumber 

tiga dan lain sebagainya dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan 

hasil wawancara dengan informan sebagai narasumber seperti Kepala 

Pekon Simpangkanan, Sekretaris Pekon Simpangkanan, wakil ketua BHP 

Pekon Simpangkanan, wakil ketua LPM, Kepala Dusun Pekon 

Simpangkanan, ketua RT Pekon Simpangkanan dan Tokoh Masyarakat 

Pekon Simpangkanan. 

 

Sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data melalui analisis 

perbedaan waktu pengumpulan data misalnya hasil wawancara pagi, siang 

dan malam atau hasil observasi hari pertama, kedua, ketiga dan 

sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan hasil prariset dengan hasil 

riset yang dilakukan oleh peneliti.  Berdasarkan hal tersebut peneliti 

membandingkan dan mengkonfirmasi data yang telah didapatkan untuk 

mendapatkan  kebenaran dari informasi tersebut. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Pekon Simpangkanan 

1. Sejarah Singkat  

Pekon Simpangkanan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus 

merupakan pekon gabungan dengan Pekon Margoyoso, pada saat itu 

Pekon Simpangkanan dipimpin oleh Kepala Pekon Ali Arab. 

Mengingat terlalu luasnya rentang pemerintahan, dan juga sulitnya 

pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No 5 Tahun 1975 dilakukan pemekaran. Pekon Simpangkanan menjadi 

salah satu  pekon di Kecamatan Sumberejo. Pada tanggal 15 Oktober 

1975 terbentuk pekon baru yang dipimpin oleh Bapak Jumroji selama 

satu tahun. 

 

Selanjutnya setelah berakhirnya masa jabatan yang pertama, jabatan 

kepala pekon di serahkan kepada Sekertaris Desa yaitu Bapak Maridin 

Nur. Setelah itu, diadakan pembentukan panitia pemilihan kepala 

pekon dan yang terpilih menjadi kepala pekon yaitu Bapak A. Rahman 

yang memimpin  pemerintahan dari tahun 1991 sampai dengan 1998. 

Setelah selesai masa jabatanya kembali diadakan pemilihan kepala 

pekon dengan calon sebanyak 3 (tiga) orang dan Bapak Syukur sebagai 
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pemenangnya. Selama 1 tahun menjabat Bapak Syukur diberhentikan 

oleh Bupati Tanggamus karena kesalahan administrasi. Hal tersebut 

membuat Pemerintahan Pekon Simpangkanan dialihkan oleh 

Pengganti Jabatan Sementara (PJS) selama satu tahun oleh Bapak 

Muhroji. Setelah satu tahun berjalan kemudian  diadakan lagi 

pemilihan kepala pekon dan yang terpilih sebagai Kepala Pekon 

Simpangkanan yaitu  Bapak Riyadi pada tahun 2003. 

 

2. Visi dan Misi 

Visi Pekon Simpangkanan adalah “Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat Pekon Simpangkanan didasarkan Oleh Keimanan Dan 

Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa “ 

Misi Pekon Simpangkanan adalah : 

a. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan pekon kepada 

masayarakat. 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum strategis dalam 

menunjang kehidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat ;dan 

c. Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan 

maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan 

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 
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3. Jumlah Penduduk Pekon Simpangkanan 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Pekon Simpangkanan 

 
No.  Jenis Jumlah Satuan  

1. Laki-Laki 1756 Orang 

2. Perempuan 1546 Orang 

3. Jumlah Kepala Keluarga 812 KK 

Jumlah Total Jiwa 3302 Jiwa  

Sumber: Profil Pekon Simpangkanan 

 

 

Berdasarkan tabel 1 jumlah Penduduk Pekon Simpangkanan bahwa 

total penduduk di Pekon Simpangkanan berjumlah 3302 jiwa dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 812 orang. Terdapat 1756 orang 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1546 orang yang berjenis 

perempuan.  

 

 

4. Kondisi Sosial Pekon Simpangkanan  

Pekon Simpangkanan merupakan salah satu pekon yang berada di 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Mayoritas pencaharian 

masyarakatnya sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Komoditas 

yang  ditanam oleh petani di Pekon Simpangkanan  beragam seperti 

tanaman sayuran yaitu tomat, seledri, kubis, sawi, cabai dan lain-lain. 

Selain sayuran masyarakat juga mengusahakan tanaman perkebunan 

seperti salak, kopi, lada, cokelat dan lain-lain. Perkembangan 

penduduk di Pekon Simpangkanan dapat di kategorikan sedang, 

dikarenakan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat setempat 

tentang pentingnya pendidikan dan penerapan keluaraga berencana. 
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5. Kondisi Pemerintahan Pekon Simpangakanan 

a. Pembagian Wialayah 

Setiap dusun di Pekon Simpangakan dipimpin oleh kepala dusun 

yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh pemerintah desa untuk membantu urusan 

kewilayahan desa. Dalam menyelsaikan tugasnya kepala dusun di 

bantu oleh RT untuk memaksimalkan pelayanan terhadap 

masyarakat. Tugas RT menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan 

disampaikan kepada aparatur pekon begitupula sebaliknya RT 

menyampaikan informasi yang diperoleh dari aparatur prkon 

kepada masyarakat.   

 

Tabel 2. Wilayah Dusun Pekon Simpangkanan 

 
No Nama dusun Jumlah RT 

1. Dusun 1 5 

2. Dusun 2 5 

3. Dusun 3 4 

4. Dusun 4 3 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2019 

Berdasarkan tabel 2 tentang Wilyah Dusun Pekon Simpangkanan 

bahwa terdapat 4 (empat) Dusun dengan jumlah RT yang berbeda-

beda. Pada Dusun 1 dan 2 terdapat empat RT yang membawahi 

dusun tersebut. Pada Dusun 3 terdapat 4 RT dan pada Dusun 4 

terdapat 3 RT yang membahwahi dusun tersebut.   
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6. Pendidikan terakhir Aparatur Pekon Simpangkanan 

Tabel 3. Pendidikan  Terakhir Aparatur Pekon Simpangkanan 

 
No Nama Jabatan Pendidikan 

1. Sunaryo Kepala Pekon S1 

2. Eni Pratiwi Juru Tulis SLTA 

3. Ervin Kurniawan Kepala Seksi Pemerintahan SLTA 

4. Abdul Wahyudin Kepala Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat 

SLTA 

5. Via Fardila Kepala Seksi Pelayanan SLTA 

6. Anan Zakaria Kepala Urusan Perencanaan SLTA 

7. Megawati 

Samudra P 

Kepala Urusan keuangan SLTA 

8. Rudi W Kepala Urusan Tata Usaha 

Dan Umum 

SLTA 

  Sumber: Profil Pekon Simpangkanan 

Berdasarkan tabel 3 pendidikan terakhir Aparatur Pekon 

Simpangkanan dapat diketahui bahwa pendidikan terkhir Kepala 

Pekon Simpangkanan yaitu Strata  Satu (S1) dan aparatur pekon 

yang lain seperti Sekretaris Pekon dan Kaur Pekon Simpangkanan 

berpendidikan terkahir SLTA sederajat. 

 

7. APB Pekon Simpangkanan tahun 2018 

Tabel 4. APB Pekon Simpangkanan tahun 2018 

a. Pendapatan Pekon  

No Uraian Jumlah 

(RP) 

1. Dana Desa 707.682.543,00 

2. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 7.486.965,00 

3. Bagian Dari Hasil Retribusi 

Daerah 

1.461.036,00 

4. Alokasi Dana Pekon 274.555.760,00 

5. Bantuan Provinsi 6.000.000,00 

Jumlah Pendapatan 997.186.304,00 
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b. Belanja Desa 

Bidang Penyelenggraan Pemerintahan Pekon 

No Uraian Jumlah 

(RP) 
Ket  

 
1. Belanja Pegawai   
 Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan 

Aparatur Pekon 

104.220.000,00  

 Tunjangan Kepala Pekon dan 

Aparatur Pekon 

91.980.000,00  

 Tunjangan Ketua dan Anggota BHP 31.800.000,00  
 Insentif Kelembagaan Ketua RT 28.560.000,00  
 Insentif Kelmbagaan LIMNAS 9.600.000,00  
 Honor Bendagara Pekon 7.200.000,00  
 Operasional Kantor Pekon 13.410.000,00  
 Kegiatan Operasional BHP 2.800.000,00  

Jumlah  289.650.750,00  

 

Belanja Bidang  Pembangunan Pekon 

No Uraian Jumlah 

(RP) 

Ket  

 

1. Pelaksanaan Pembangunan Pekon   

 Kegaiatan Pembangunan Saluran 

Drainase RT 01 

64.690.000,00  

 Kegaiatan Pembanguanan Rabat 

Beton RT 015 

63.411.000,00  

 Kegaiatan Pembangunan Rabat 

Beton RT 06 

50.576.000,00  

 Kegaiatn Pembangunan Jembatan 

RT 02 

176.697.000,00  

Jumlah  402.094.000,00  

 

Belanja Bidang Pemberdayaan 

No Uraian Jumlah 

(RP) 

Ket  

 

1. Pemberdayaan Masayarakat Desa   

 Bantuan Untuk Keluarga 

Berencana/Kader Posyandu 

5.450.000,00  

 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini 

18.450.000,00  

 Kegaiatan Pemberdayaan dan 

Bantuan Bidang Olahraga 

208.000.000,00  

 Kegiatan Pengelolaan Koran Pekon 

dan Website Pekon 

4.800.000,00  

 Bantuan Ternak Kambing Untuk 

Kelompok Tani 

52.500.000,00  

 Bantuan Pengadaan Seragam 

LIMNAS 

2.400.000,00  
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 Kegaiatan Pendirian dan 

Pengembangan BUMDES  

10.317.000,00  

 Kegaiatan Pelatihan BUMDES 3.171.000,00  

Jumlah  305.588.500,00  

   Sumber : Banner APB Pekon Simpangkanan 

 

    

Berdasarkan tabel 4 APB Pekon Simpangkanan tahun 2018 bahwa 

terdapat rincian dana dengan jumlah pendapatan Pekon Simpangkanan 

di tahun 2018 sebesar Rp. 997.186.304,00. Dana pedapatan tersebut 

digunakan untuk mendanai 4 (empat) bidang yaitu bidang 

penyelenggaraan pemerintah pekon, bidang pembangunan dan bidang 

pemberdayaan masyarakat. Pada bidang penyelenggaran pemerintahan 

pekon dana yang digunakan yaitu sebesar  Rp. 289.650.750,00, bidang 

pembangunan sebesar  Rp. 402.094.000,00, dan bidang pemberdayaan 

masyarakat sebesar Rp. 305.588.500,00. 
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8. Struktur  Organisasi Pekon Simpangkanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepala Pekon 

Sunaryo, S.Pd 

Sekretaris Pekon 

Eni Pratiwi 

Kaur 

Pemerintahan 

Ervin K 

Kaur Kesra 

Abdul W 

Kaur Pelayanan 

M. Samudera P 

 

Kaur 

Perencanaan 

Anan Z 

Kaur Umum 

Rudi  W 

Kaur Keuangan 

Fia Vardila 

Kadus 1 

Bendi 
Kadus 2 

Sukarno 
Kadus 3 

Untung 

Kadus 4 

Amir 

Gambar 2. Struktur Organisasi Pekon Simpangkanan 

Diolah oleh peneliti 2019, sumber : Profil Pekon Simpangkanan 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Pekon Simpangkanan pada bab hasil dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa :  

1. Pada proses  pelaksanaan kepala pekon belum sepenuhnya 

memberikan kejelasan informasi terkait waktu pelaksanaan kepada 

lemabaga pekon maupun masyarakat, informasi yang diberikan tidak 

disampaikan secara jelas oleh kepala pekon sehingga dilakukanya  

protes dari lembaga pekon. 

2. Kepala pekon belum maksimal dalam memberikan informasi tekait 

dengan laporan akhir penggunaan keuangan pekon kepada masyarakat. 

3. Kurangnya penyediaan informasi terkait penggunaan keuangan pekon 

untuk masyarakat terkait dengan penggunaan keuangan pekon.  
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B. SARAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepala pekon harus bersikap terbuka kepada masyarakat yang 

membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan pekon.  

2. Kepala pekon perlu memberikan kemudahan masyarakat dalam 

mendapatkan informasi terkait dengan laporan akhir penggunaan 

keuangan pekon. 

3. Perlu adanya pemanfaatan media massa berupa website pekon untuk 

pemberian informasi terkait dengan pengelolaan ADD, hal tersebut 

agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan mengetahui 

penggunaan dana yang digunakan.  
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