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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM 

PEMBANGUNAN FISIK DESA EKIN KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 

KABUPATEN BELU. Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimanakah  pengelolaan dana 

desa (DD) dalam pembangunan fisik di Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten 

Belu. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam 

pembangunan fisik di Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu. 

 Teori yang di gunakan untuk menjawab masalah yang di angkat adalah teori tata 

kelola keuangan yang meliputi empat aspek yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan 

tertib dan disiplin anggaran.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif, 

sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan. Penelitian ini 

menggunakan empat variabel yakni aspek transparansi, akuntabel, partisipasi dan tertib 

anggaran.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pada aspek transparansi banyak masyarakat 

yang belum mengetahui secara jelas mengenai jalannya pembangunan fisik di Desa Ekin 

serta penggunaan dana Desa Ekin secara rinci karena Pemerintah Desa hanya memberikan 

informasi keuangan secara umum lewat baliho yang dipajang di setiap dusun dan melalui LPJ 

akhir tahun, pada aspek akuntabilitas pertanggungjawaban bersifat satu arah atau hanya 

dibuat kepada pemerintah daerah saja tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat 

kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin, 

Partisipasi  masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasikan pada uang bukan 

karena kesadaran masyarkat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan 

dengan aspek-aspek sebelumnya dimana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya 

pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan 

pemerintah Desa Ekin dan pada aspek tertib dan disiplin anggaran pembuatan administrasi 

Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih 

banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa secara umum pengelolaan 

dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin belum berjalan sesuai dengan asas 

pengelolaan keuangan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan : 1) Aspek Transparansi menunjukan banyak masyarakat 

yang tidak mengetahui secara jelas mengenai jalannya pembangunan fisik di Desa Ekin serta 

penggunaan dana Desa Ekin secara rinci, 2) Aspek Akuntabilitas menunjukan bahwa 

pertanggungjawaban masih bersifat satu arah atau hanya dibuat kepada pemerintah daerah 

saja tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat kepada masyarakat mengenai 

penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin, 3) Aspek Partisipasi : 

masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasikan pada uang bukan karena 

kesadaran masyarkat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan 

aspek-aspek sebelumnya dimana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya 

pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan 

pemerintah Desa Ekin, 4) Aspek Tertib dan Disiplin Anggaran : Pembuatan administrasi 

Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih 

banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan pengelolaan dana 

desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu 

maka disarankan: 1) Pemerintah Desa harus bersikap transparan kepada masyarakat dalam 



mengelola dana desa yang dipercayakan kepada mereka sehingga tercipta rasa saling percaya 

diantara masyarakat dengan pemerintah desa dengan cara memberitahukan kepada 

masyarakat tentang adanya  pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga pertanggungjawaban beserta biaya yang digunakan, 2) Pemerintah Desa harus bisa 

memberikan pertanggungjawaban secara detail kepada masyarakat mengenai pengelolaan 

dana desa serta pelaksanaan pembangunan fisik di desa di hadapan forum musyawara, 3) 

Permerintah Desa harus bisa membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan 

membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembanguna sehingga masyarakat dapat bekerja 

dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesadaran untuk membangun desa mereka dan 4) 

Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan dana 

desa sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.  

 

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Asas Pengelolaan Keuangan 

 

 

 

 

 

 


