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Abstrak  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Perbandingan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Juaq Asa dan 

Kampung Ongko Asa pada Tahun 2017-2018. Fokus penelitian menyoroti 

bagaimana Akuntabilitas Pengelolan Keuangan Desa berdasarkan 

indikatornya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purvosive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dekskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan dekskripsi 

pada masing masing variable yang di teliti. Teknik analisis data yang 

digunakan metode pendekatan sosial  dengan cara menggambarkan dan 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Informasi dan data-data 

penelitian dicari dan diperoleh secara langsung dari sampel atau narasumber 

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Matthew B.Miles dan A.Michael 

Huberman (2007:20). Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan keuangan kampung juaq asa dan kampung ongko asa memiliki 

Perbedaan pada tingkat transparansi dan kejujuran yang berimbas pada 

Proses Pembangunan Kampung Dan Kesejahteraan masyarakat, pada 

kampung juaq tingkat transparansi dan kejujuran sudah sangat tinggi yang 

menjadikan kampung juaq asa dalam pembangunan pemberdayaan 

perekonomian warga dan pembinaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan 

kampung ongko asa yang memiliki tingkat transparansi dan kejujuran 

terhadap masyarakat yang tergolong rendah sehingga mengakibatkan 

pembangunan, permberdayaan, pembinaan, perekonomian masyarakat yang 

di laksanakan pada kampung ongko asa menjadi lebih terhambat 

dibandingkan dengan kampung juaq asa. 
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Pendahuluan 

 Dengan melihat acuan peraturan bupati kutai barat Nomor 14 tahun 2017 

dan berdasarkan pasal 12 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2014 

tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 

maka bupati merincikan dana untuk setiap kampung. Kemudian berdasarkan 

ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu 

sumber pendapatan kampung adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% ( sepuluh perseratus) serta alokasi 

dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota. 

Maka dalam pengeloaan keuangan dana kampung, pemerintah kampung 

harus memiliki akuntabilitas dalam pengelolaannya karena merupakan 

pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pemerintahan kampung. Pemerintah 

diminta untuk melaporkan hasil dari kegiatan kampung ataupun program yang 

telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat menilai pemerintah telah berkeja berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan dan kejujuran, proses, program, kebijakan dan 

bahkan secara efektif dan efisien. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Perbandingan 

Adapun tujuan studi perbandingan menurut S.Pamudji (1983:45) ialah 

mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-

kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan. 

Kegunaan lebih lanjut ialah bahwa melalui studi ini dapat dikembangkan dan 

dibina suatu sistem pemerintahan yang sesuai benar dengan waktu, ruang dan 

lingkungan yang ada di sekitar kita, dan lebih khusus lagi sesuai dengan 

kepribadian kita Dengan studi perbandingan kita dapat menemukan persamaan 

dan perbedaan diantara berbagai sistem pemerintahan.  

Dari penjelasan uraian  tentang perbandingan yang ada di atas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa perbandingan adalah sebuah upaya  menyejajarkan 

sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding yang sesuai serta menarik 

dari segi persamaan dan perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena atau sasaran. 

Sehingga dapat memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-

kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan 

mensejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding sehingga 

dapat memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi dan dapat 

mengetahui kelamahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan  dari sebuah 

sistem. 
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Pemerintah Kampung 

1. Pengertian Pemerintah Kampung 

Pemerintah kampung adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern 

yang bertugas mengelola barang – barang termasuk melakukan pungutan pajak 

pada masyarakat. Sebagai institusi modern, harus membangun legitimasi yang di 

bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Kampung adalah suatu kesatuan 

masyarakat kampung yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul 

yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan . 

Kampung adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat Penyelenggara pemerintah kampung merupakan 

bagian adminitrasi dari kampung penyelenggara pemerintahan sehingga. 

Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya (Widjaja 2003:3). 

 

2. Pengertian Kepala Kampung 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dasa, 

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan desa perlu ada sosok 

pemimpin yang mampu mengatur, mengurus, dan menjadi teladan bagi 

masyarakat kampung yang sering disebut kepala kampung. Berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kampung adalah kepala 

kampung atau yang disebut dengan nama lain  dibantu perangkat kampung 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Sebagai pemimpin 

tertinggi di tingkat kampung, kepala kampung memiliki tugas dan wewenangnya 

beserta kewajiban dan larangannya. Selain itu juga karena kepala Kampung 

dipilih oleh rakyat dan dilantik oleh bupati maka kepala kampung dalam menjabat 

memiliki batas atau akhir jabatan dan sewaktu-waktu kepala kampung bisa di 

berhentikan apabila melanggar larangan bagi kepala kampung. 

Pengelolaan Keuangan 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengertian Pengelolaan Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan 

manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 

1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, 

pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer 

saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujan tertentu. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam 

proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang 

manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). 

 

2. Fungsi Pengelolaan 
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Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar 

dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi 

manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa 

saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan 

anggotanya. Pada pendapat Terry (dalam The Liang Gie 2000: 21), yang 

menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). 
3. Pengertian Pengelolaan Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen 

fungsional dalam suatu perusahaan atau dalam pemerintahan, yang mempelajari 

tentang mengelola dana, mendapatkan dana dan membagi dana hasil kegiatan 

perusahaan maupun pemerintahan. Manajemen Keuangan adalah aktivitas 

pemilik dan manajemen organisasi untuk memperoleh sumber modal dengan 

menggunakannya se-efektif, se-efisien, se-produktif mungkin. Manajemen 

keuangan menurut I Made Sudana (2011:2) adalah sebagai berikut: “Manajemen 

keuangan adalah salah satu bidang manajemen fungsional organisasi yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan 

pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja organisasi yang meliputi 

investasi dan pendanaan jangka pendek. 

 

Akuntabilitas 

1. Pengertian Akuntabilitas 

Menurut Putriyanti (2012:23) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi, tujuan, dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan 

dilaporkan secara periodik  oleh sebab itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan 

oleh pemerintah. Menurut mahsun (2006:83) akuntabilitas dalam pengertian yang 

sempit dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada 

siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa 

organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab, dalam pengertian luas 

akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Sehingga diartikan bahwa akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban suatu organisasi ataupun pemangku kekuasaan untuk 

mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan misi,tujuan dan sasaran dengan 

melaporkan,menyajikan, dan mengungkap segala aktivitas dan tanggung 

jawabnya kepada suatu organisasi pemerintah yang berwenang. 
2. Bentuk Akuntabilitas 
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Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan peristilahan-peristilahan 

untuk menjelaskan pengertian akuntabilitas dari berbagai sudut pandang. Menurut 

Sirajudin H Saleh (1991: 64) , akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap 

dan watak kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas internal dan eksternal. 

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang 

tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi 

pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya 

yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas 

internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. 

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara 

(LAN&BPKP,MODUL I 2000:43) dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan.  

2.  Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku.  

3.  Menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.  

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh.  

5.  Jujur, objektif, transparan, dan akurat.  

6.  Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan 

komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung 

jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

4. Dimensi Akuntabilitas 

Dimensi Akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002 : 11) dalam Riadi 

ada lima yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 

program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial atau keuangan. 

Kemudian yang dikemukakan oleh Hapwood.dkk (1993) dalam Mahmudi (2013 : 

9) yang harus dilakukan oleh organisasi dalam sektor publik adalah : 

1.  Akuntabilitas hukum dan kejujuran  

a. Kepatuhan terhadap hukum 

b. Penghindaran tindakan korupsi dan kolusi 

2.   Akuntabilias proses 

a. Adanya kepatuhan terhadap proses 
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b. Adanya pelayanan publik yang responsive 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat 

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah 

1. Akuntabilias program 

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 

b. Mempertanggungjawabkan yang telah di buat 

2. Akuntabilitas kebijakan  

a. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. 

Dari dimensi diatas dapat menggambarkan hal-hal penting yang harus 

dilaksanakan dalam menjalankan akuntabilitas proses dengan prinsip-prinsip dan  

ketaatan terhadapat peraturan perundang-undangan, kemudian mempunyai 

kejujuran secara jasmani dan rohani dengan mempunyai komitmen yang kuat 

adalah faktor kunci dalam menjalankannya akuntabilitas tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif karena menurut penulis jenis penelitian inilah yang sanagat cocok 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalah yang diangkat oleh 

penulis sehingga tujuan penulis dapat tercapai dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dan juga dikarenakan dengan menggunakan metode ini 

menjelaskan bagaimana permasalah yang diangkat penulis ini secara jelas 

dengan menggunakan data yang akurat yang dijelaskan menggukan 

argumentsi yang tepat akurat dan berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi 

dilapangan kemudian memahami fenomena-fenomena apa yang dialami oleh 

subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menentukan yang menjadi 

key informan adalah kepala desa kampung juaq asa dan kepala desa kampung 

ongko asa dan menjadi informan adalah staf kantor kepala kampung juaq asa 

dan kantor kepala kampung ongko asa. 

 
Hasil Penelitian  

Proses akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung harus melalui 

beberapa tahan dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan pelaksaan 

pelaporan hingga pertanggung jawaban, kemudia setiap kegiatan harus 

beracuan kepada peraturan bupati yang mengatur cara pembagian rincian dana 

kampung dan penetapannya dan juga adanya peraturan kampung yang juga 

mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang disetujui oleh 

badan permusyawaratan kampung dan pemerintah kampung wajib melakukan 

pelaporan realisasi dan pertanggung jawaban di setiap tahap supaya bisa 

melakukan perencanaan pengajuan tahap 2 dan Seterusnya dan pada akhir 

tahun pemerintah desa wajib melakukan pelaporan pertanggung jawaban 

terhadap pemerintah daerah yaitu melalui kecamatan kemudian kepada dinas 
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pemberdayaan masyarakat dan kampung (DPMK) dan juga wajib melakukan 

penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat dan infomasi keuangan 

kampung secara transparan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah kampung. 
 

1. Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi, Serta Hasil Dan Manfaat Yang 

Diperoleh 

Dalam kedua kampung tersebut memiliki perbedaan prioritas 

pembangunan berdasarkan visi dan misi awal pada kampung juaq asa pemerintah 

kampung ingin membangun kampung yang mandiri dengan mengedepankan 

sector pariwisata dan BUMKam  dengan tujuan ingin meningkatkan 

perekonomian warga dan memberikan peluang-peluang yang bias meningkatkan 

ekonomi masyarakat sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan 

manfaat yang dirasakan secara langsung dan juga secara beriringan pemerintah 

juga membangun kampung dalam bentuk fisik yang sekirianya itu membantu dan 

memberikan kesejahterah dan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan sehari hari. Tetapi berbeda dengan kampung ongko asa pemerintah 

kampung ongko asa mengedepankan prioritas utama yaitu pembangunan fisik 

dalam bentuk bangunan dan jalan sehingga secara langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat berdasarkan visi dan misi petinggi kampung yaitu meningkatkan 

kesejahteraan kampung dan melakukan pemerataan pembangunan dengan tujuan 

memberikan nilai dan dampak secara langsung bagi masyarakat adapun beberapa 

contohnya seperti pembangunan jalan,posyandu,tribun panggung yang memiiki 

nilai dan manfaat bagi masyarakat kampung ongko asa. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa dalam pemerintahan kampung ongko asa dan kampung juaq asa memiliki 

perbedaan konsep dan pemikiran dalam mengembangkan kampungnya masing-

masing dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat diatas penulis 

dapat menyimpulkan bahwa dikampung juaq asa pemerintah kampung memili 

tujuan untuk membangun kampung menjadi kampung yang mandiri dan memili 

sumber daya manusia yang handal, berprestasi dan mendorong perekonomian 

warga sehingga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat 

berjalan seiringan dan memberikan dampak dan nilai yang positif bagi 

masyarakat kampung juaq asa, kemudian kampung ongko asa lebih berorientasi 

kepada pembangunan kampung yang maju dan sejahtera dengan membangun 

fasilitas-fasilitas umum yang ada dikampung dengan terus menggenjot 

pembangunan tersebut tetapi karna rendahnya sumber daya manusia 

mengakibatkan masalah kasus penggelembungan dana dalam pemerintah 

kampung ongko asa. 

 

 

 

2. Jujur, Objektif, Transparan, Dan Akurat 
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Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

akuntabilitas kerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien sangat diperlukan 

komitmen yang kuat dari pemerintah kampung yang mempunyai wewenang dan 

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut dan menyajikan  

realisasi kegiatan dangan rencana serta keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pencapaian tujuan yang tetah ditetapkan oleh pemerintah kampung. Oleh sebab 

itu prinsi-prinsip dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan harus diterapkan 

secara penuh oleh pemerintah kampung seperti kejujuran, objektif, transparan dan 

akurat hingga dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien dan bias 

dipertanggung jawabkan secara penuh. Kejujuran merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi terselenggaranya pengelolaan keuangan kampung yang baik 

terutama tidak lepas dari sumber daya manusia yang menunjang pola pikir dan 

perilaku dalam pelaksanaannya, kejujuran merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawabanyang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan 

norma kejujuran yang ditunjukan dengan tidak melakukan berbagai 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, objektif yang artinya 

harus berdasarkan dengan keadaan sebenarnya tampa dipengaruhi hal-hal yang 

dianggap tidak perlu dan mengganggu proses pertanggung jawaban keuangan 

menjadi tidak nyata atau dibuat-buat, kemudian penulis mewawancarai bendahara 

kampung juaq asa dan kampung ongko asa yang merupakan bidang pelaksana 

dalam proses pertanggung jawaban keuangan kampung, transparansi yang berarti 

pemerintah desa mengelola keuangan desa secara terbuka, sebab keuangan itu 

adalah secara utuh dan mutlak milik rakyat atau barang publik yang harus 

diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi 

secara terbuka APBDES kepada masyarakat, dengan keterbukaan pemerintah 

akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada 

pemerintah desa dan demikian juga sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa tentunya harus akurat mengapa demikian karena setiap informasi 

yang disampaikan tentunya harus benar dan berdasarkan dengan bukti-bukti yang 

memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. 

 

Kesimpulan  
Hasil penelitian di lapangan mengenai Perbandingan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian yang dapat di simpulkan bahwa 

pemerintah kampung dalam pelaksanaannya secara wajib harus melakukan 

laporan pertanggung jawaban baik pertanggung jawaban realisasi kegiatan 

maupun pertanggung jawaban keuangan secara menyeluruh yang disampaikan 

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasinya dan juga pemerintah 

kampung juga harus secara aktif untuk terbuka dengan masyarakat karna 

masyarakat juga berperan sebagai pengawas langsung dilapangan. masyarakat 

dalam rapat musrembang maupun kegiatan yang bersumber dari ADD sangat 

penting karena akan berdampak pada keberasilan pembangunan desa tersebut, 

dengan Semakin baik pemerintah kampung melakukan pengelolaan keuangan 
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secara akuntabel maka jalannya pemerintahan dan kemajuan kampung akan 

mencapai target yang diinginkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. 

1. Kampung juaq asa dan kampung ongko asa telah berhasil 

memberikan hasil yang baik kepada masyarakat meskipun dikampung 

ongko asa sempat terjadi beberapa kendala yaitu adanya tindakan 

penggelembungan dana yang dilakukan oleh bendahara kampung pada 

tahun 2017 tetapi pemerintah kampung ongko asa berhasil mengatasinya 

dengan baik, kemudian kampung juaq asa juga selalu  menentukan tujuan 

pembangunan dan arah pemerintahan dengan sistem pengeloaan yang 

baik efektif dan efisien yang selalu mengacu terhadap visi dan misi yang 

dimiliki oleh kampung sehingga memberikan hasil dan manfaat yang 

nyata dan menjadi prioritas dalam pembangunan kampung berdasarkan 

dengan hasil musrembangdes, maka dapat dikatakan dalam pengelolaan 

keuangan desa kampung juaq asa lebih unggul dibandingkan kampung 

ongko asa dari segi hasil dan manfaat karena selalu mengacu terhadap visi 

dan misi kampung dalam pembangunannya. 

2. Proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, 

kampung juaq asa dan kampung ongko asa membutuhkan beberapa 

prinsip yang mendasari akuntabilitas tersebut terlaksana dengan baik, 

efektif dan efisien yaitu Jujur, Objektif, Transparan, Dan Akurat yang 

telah dijelaskan dalam Perpres No 29 tahun 2014 karena merupakan 

suatu instrumen yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, apabila 

salah satu dari keempat intrumen tersebut tidak dilaksanakan ataupun 

mengalami masalah maka sistem pemerintahan dan proses akuntabilitas 

pengelolaan keuangan tidak akan berjalan ataupun tidak akan tercapai 

secara efektif dan efisien dengan yang diharapkan oleh pemerintah 

seperti yang telah terjadi pada kampung ongko asa pada tahun 2017 

kampung ongko asa telah melakukan tindakan penggelembungan dana 

kegiatan pembangunan kampung sehingga melanggar prinsip-prinsip 

akuntabilitas seperti kejujuran, transparan, akurat dan objektif karna 

keempat elemen ini merupakan satu kesatuan yang saling terhubung satu 

sama yang lain namun berbeda dengan yang terjadi pada kampung juaq, 

kampung juaq asa telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan 

sangat baik sehingga mendapat prestasi yaitu kampung terbaik dalam 

segi administrasi dan pengelolaan keuangan sehingga dapat dikatakan 

bahwa kampung juaq asa telah menerapkan keempat prinsip tersebut 

dengan baik dalam pemerintah kampung. 

3. Target proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan 

sebuah tolak ukur keberhasilan pemerintah kampung mengelolaan 

keuangan dengan baik seperti pada pembangunan kampung yang berjalan. 

Beberapa target kampung dalam jangka per satu tahun pada kampung juaq 

asa telah dilaksanakan dengan baik dan selesai maka dapat dikatakan 

bahwa kampung juaq asa telah berhasil menyelesaikan target dalam setiap 
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tahun tetapi dikampung ongko asa terjadi kendala pada beberapa kegiatan 

sehinga target pembangunan pada tahun 2017 tidak tercapai dengan baik 

dikarenanakan adanya tindakan penggelembungan dana yang dilakukan 

aparatur kampung maka dapat di simpulkan bahwa kampung juaq asa 

lebih berhasil dalam pencapaian target pengelolaan keuangan 

dibandingkan dengan kampung ongko asa dikarenakan pembangunan 

kampung juaq asa lebih maju dan berjalan dengan baik dibandingkan 

dengan kampung ongko asa yang mengalami kendala. 

B. Rekomendasi 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi untuk kampung juaq asa dan 

kampung ongko asa sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa selalu secara aktif mememberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai keuangan kampung. Serta memberikan pengarahan 

kepada masyarakat agar mereka mengetahui dalam pengelolaan keuangan 

desa baik ADK maupun DK di desa tersebut melalui Musrembang desa. 

2. Peran pemerintah segera memperhatikan dan meningkatkan program 

kerja dan tata tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung. 

Jika hal ini tidak segera diperhatikan maka mengakibatkan 

penyelewengan-penyelewengan dana kampung yang dilakukan aparatur 

pemerintah kampung. 

 3.  Diharapkan kepala kampung juaq asa dan kampung ongko asa agar lebih 

memperhatikan rekrutmen anggota aparatur kampung. Sehingga anggota 

yang terpilih dapat lebih memiliki komitmen terhadap tugas dan fungsi 

yang telah diamanatkan dan berkompeten dalam mendukung jalannya 

pemerintahan kampung. Apabila aparatur kampung tidak menjalankan 

tugas dan fungsinya mendapatkan peneguran secara tertulis sebagai 

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan serta dapat ditindak lanjuti jika 

tidak terjadi perubahan kearah yang lebih baik.  

  Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran-saran untuk kampung 

juaq asa dan kampung ongko asa sebagai berikut: 

1. Pemerintah kampung sebaiknya secara aktif melakukan kegiatan 

musyawarah bersama dengan masyarakat kampung dan selalu 

memberikan informasi mengenai keuangan kampung maupun 

kegiatan yang ada dikampung sehingga proses akuntabilitas keuangan 

kampung dapat tercapai dengan baik. 

2. Pemerintah sebaiknya selalu melakukan evaluasi kinerja pemerintah 

kampung minimal sebulan sekali baik evaluasi secara internal maupun 

evaluasi yang dilakukan langung oleh masyarakat sehingga kinerja 
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pemerintah kampung semakin baik melalui saran-saran maupun kritik 

yang membangun. 

3. Pemerintah kampung sebaiknya selalu mengadakan pelatihan-

pelatihan berjenjang untuk menunjang sumber daya manusia yang ada 

di pemerintah kampung. sehingga dalam proses akuntabilitas 

pengelolaan keuangan kampung tidak mendapatkan kendala maupun 

permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga 

dapat menunjang jalannya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien 

untuk kesejahteraan masyarakat.  
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