
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN, PARTISIPATIF 

DAN  AKUNTABEL 

Hari/Tanggal  : Rabu,4 juni 2014 

Tema Pimpinan Diskusi : Sunaryo 

Peserta Diskusi  : 15 orang 

   : Perangkat Desa,Kepala Desa,LSM,Organisasi Kampus,BEM 

Tempat   : Kantor IDFoS Jl. Sersan Mulyono 

Hasil Diskusi  :  

Permasalahan terkait Isu anggaran adalah tidak adanya Transparansi,Partisipatif dan akuntabel 

termasuk yang ada di desa,masalah masalah yang dialami oleh pemerintah desa antara lain seperti 

1. SDM aparatur yang masih kurang mumpuni 

2. Pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan pertanggung jawaban 

mengundang masyarakat,namun ketika ada pertanyaan tentang anggaran BPD,dan 

masyarakat banyak yang tidak mengetahui terkait dana 

3. Desa kurang mengetahui APBD, hal ini berarti butuh ketauladanan dari pemerintah daerah 

untuk member contoh bagaimana mengelola keuangan yang transparansi, partisipasi dan 

akuntabel. 

4. Bagaimana keterlibatan masyrakat tidak hanya secara fisik tapi juga mewarnai ide dan 

keputusan.dan hal ini yang kurang terlihat karena kadang ada dominasi forum dari beberapa 

kelompok. 

5. keterlibatan masyarakat hanya secara fisik, semacam formalitas. Sedang pada point isi 

(usulan). Proses murenbangdes dibawa ke kecamatan masyrakat sudah tidak mengetahui 

apakah masih sama atau sudah dimonopoli. 

Masukan 

1. perlu adanya penguatan kapasitas baik aparatur dan masyarakat. Karena banyak dari warga 

yang kurang mengerti terkait anggaran (asal usul,dll) 

2. BPMD, BPD dan organ-organ yang bersinggungan diberikan pelatihan. Sehingga fungsi dapat 

dijalankan dengan baik. 

3 hal unsure pembangunan desa 

a.Perencanaan SDM apakah sudah mumpuni. 

b.Pelaksanaan SDM 

c.Pengawasan, cek n balance. 

4. pengelolaan keuangan termasuk dalam manajemen sector publik dan dijamin dalam undng2 

informasi, dan Akuntansi sector public,termasuk APBD, APBN, RKA (rancangan kerja anggaran). 

Di desa belum melakukan partisipasi, yang dilakukan hanya program, sedang untuk yang lain masih 

dipertanyakan seperti program2 rutin. 

System akuntansi yang tidak jalan. Hamper semua desa tidak memiliki perhitungan asset desa, 

APBDes, dll. 



Perlu upaya dari stakeholder desa dalam mengawal anggaran, perlu pula audit. Sehingga yang paling 

penting juga menyiapkan system tidak hanya undang-undang tapi secara keseluruhan. 

5. menegakkan peraturan yang sudah diatur, transparansi harus dilakukan mulai dari perancangan, 

pembhasana, sampai pada pengawasan. 

Perlu menyusun indicator terkait transparan, partisipatif dan akuntabel yang dilakukan pemerintah 

dan masyrakat serta diinformasikan masyarkat. Sehingga menumbuhkan pemahaman bersama 

terkait pengertian tersebut. 

Pemahaman bersama bahwa masyarakat sebagai mitra bukan penerima manfaat. 

Pembuatan Pembangunan yang berorientasi secara fisik, spiritual, dan mental. 

 

 

 

 


