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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin 

Usman, 2002: 70) 

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguhberdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan 

tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 
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kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula.(Abdullah Syukur, 2007: 40). 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat 

penujang.Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah 

sebagai berikut: (Abdullah Syukur, 2007: 40) 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces, (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakantugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 
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dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa 

pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling 

mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu 

dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting 

dan mutlak yaitu : Abdullah Syukur, 2007: 41) 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

 

2.2 Akuntabilitas 

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governmentyang 

merupakan  pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu 

keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung 

jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di 

berikan.Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan,melaporkan, dan 
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mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan RI : 

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak 

atau  yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal 

yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, 

reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit 

dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat 

spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

(LAN, 2000: 12) 

Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat 

dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel 

adalah : pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, 

sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa 

yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk 

dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di 

perhitungkan atau dipertanggunggugatkan. (Bambang Wahyudi, 2002: 190). 

Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai (Waluyo, 2007: 

191) 
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1. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk memberikan 

laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas 

tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang 

yang dimiliki. 

2. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban kepada 

seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar 

lain yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) 

yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang 

berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau 

keabsaan (custom). 

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran 

yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian 

akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif 

pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus 

dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada 

masyarakat. (Wahyudi Kumorotomo, 2005: 2) 

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut 

mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik 

untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, 
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tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam 

mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam 

good governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat 

akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam 

suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara 

periodik. (Faisal, 2009: 91) 

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu 

pertanggungjawaban tim pelaksna pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD)kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab 

utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain 

:Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) akuntabilitas adalah kemampuan 

memberi jawaban kepada otoritasyang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. 

2.2.2 Jenis Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan 

suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat.  Chandler dan plano (Raba, 2006: 35) membedakan 

ada lima jenis akuntabilitas, yaitu : 

(1) Akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana publik;  

(2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum;  

(3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program; 
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(4) Akuntanbilitas proses –tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan 

(5) Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil. 

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis 

akuntabilitas, yaitu (Raba, 2006: 36) 

1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait 

dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 

yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk 

menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit 

kepatuhan. 

2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur 

yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. 

Jenis akuntabilitasini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang 

cepat, responsif, dan murah biaya. 

3) Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan 

perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, 

atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 

program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang 

minimal. 

4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai 

legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi 

kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan 

pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.  
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Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila 

Elwood diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau 

peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam 

program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau 

dirumuskan. 

Berbeda halnya dengan Yango yang menyatakan ada 4 jenis 

akuntabilitas, diantaranya yaitu : (Raba, 2006:44-45) 

1) Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk 

mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang 

mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas 

tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi 

mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait 

dengan aturan fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik 

disebut juga compliance accountability. 

2) Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan 

kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumberdaya manusia, dan 

sumber-sumber daya lainnya. 

3) Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi 

pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab 

pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar 

ketaatanpada peraturan yang berlaku. 
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4) Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat 

pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-

aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota benepemegang kekuasaan, 

selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah 

yang nyatanya sudah merugikan mereka. 

2.2.3 Dimensi Akuntabilitas 

Dimensi akuntabilitas ada 5,yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11) 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probityand legality) 

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan 

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya 

supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya 

praktik organisasi yang sehat. 

2. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 

kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk 

melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 

3. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi 

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus 
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mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program 

4. Akuntabilitas kebijakan 

Lembaga -lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak 

dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa 

tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 

5. Akuntabilitas finansial 

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik 

untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien 

dan efektif,tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 

Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public 

untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial 

organisasi kepada pihak luar 

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitasyang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala 

desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, 

pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim 

pelaksana ataspengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
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2.2.4 Indikator Akuntabilitas 

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu: 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan 

3. Adanya outputdan outcomeyang terukur. 

 

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya Standart Operating Proceduredalam  

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau  

3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan 

4. Mekanisme pertanggungjawaban 

5. Laporan tahunan 

6. Laporan pertanggungjawaban 

7. Sistem pemantauankinerja penyelenggara Negara 

8. Sistem pengawasan 

9. Mekanismereward and punishment 

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara 

lain : 

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat 

2. Penjelasan danpembenaran terhadap tindakan pemerintah 

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka 
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4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. 

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu: 

a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan 

keuangan oleh pemerintah desa 

b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa. 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, 

indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD 

b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana 

c. Adanya laporan pertangungjawaban 

d. Adanya keterlibatan aktor public 

2.2.5 Akuntabilitas didalam sektor publik  

 

Akuntabilitas sektor publik terdiri dari: (Estiyatini, 2015) 

 

1. Akuntabilitas Kinerja 

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami 

sebagai bentukpertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa 

organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa 

organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab?. Dalam pengertian 

luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent)untuk memberikanpertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
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menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan 

konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. 

2. Akuntabilitas dengan Responsibilitas 

Istilah akuntabilitas dan responsibilitas (responsibility)sering 

didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Dalam rangka memahami 

konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan 

mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian 

responsibilitas. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas 

lebih baik dan berbeda dengan resposibilitas. Akuntabilitas didasarkan 

pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitasdidasarkan atas 

kebijaksanaan.  

Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi 

asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan 

prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu, 

kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan 

cakupannya. Responsibility lebih bersifat internal sebagai 

pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas 

dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja, 

sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan 

pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah 

dilakukan oleh para pejabat atau aparat.  
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3. Akuntabilitas dan Stewardship 

Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan stewardship 

yaitu keduanya merupakan pertanggungjawaban. Sebenarnya,akuntabilitas 

merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardshipmengacu 

pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa 

dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu 

pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada 

pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan 

pengungkapan secara jelas. 

 

2.3  Pengelolaan  

2.3.1 Pengertian Pengelolaan 

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-

perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut 

yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, 

kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. 

Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, 

mengatur,menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata 

pengelolaanadalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah: 

(Poerwadarminta, 2002:123) 

1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 

2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang 

lain; 
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3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 

Dalam bahasa inggris Pengelolaan “Management” yang artinya : 

pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, danpengemudian.Menurut Agus Sartono mengatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. (Agus 

Sartono, 2001: 3) Agus Sartono mengatakan manajemenkeuangan dapat 

diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan denganpengalokasian 

dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupunusaha 

pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaansecara 

efisien. (Agus Sartono, 2001: 6) 

Pengertian pengelolaan  keuangan menurut Sutrisno sebagai semua 

aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan 

dengan biaya yang murah serta usaha untukmenggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien. (Sutrisno, 2003:3) Lebih lanjut Sutrisno 

menyatakan fungsi pengelolaan pada dasarnya mengacu kepada inti 

permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme 

pengelolaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan 

yangtelah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna tepat guna. (Sutrisno, 

2003:3). 
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Pengelolaan ADD desa Sendayan dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu : 

(Kaho, 1997 : 230): 

a. Perencanaan 

Pada umumnya perencanaan yang dibuat harusmengandung aspek 

fleksibilitas. Pada tahap perencanaan pemerintah desa melakukan 

musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

Pertemuan dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan 

dalam penggunaan ADD desa Sendayan. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksaan, pemerintah desa menyalurkan dana kepada tim 

pelaksana I (bidang pemerintahan) untuk pembangunan pemerintahan dan 

tim pelaksana II (bidang pemberdayaan masyarakat) untuk kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan 

kegiatan pemberdayaan menggunakan dana yang bersumber dari ADD 

desa Sendayan. 

c. Pengawasan 

Pada tahap pengawasan, tim pelaksana ADD melakukan monitoring 

terhadap kegiatan pelaksaan ADD oleh masyarakat begitu juga sebaliknya. 

Masyarakat juga aktif melakukan pengawasan kepada tim pelaksana ADD 

tingkat desa. 

d. Pertanggungjawaban 

Pada tahap pertanggungjawaban ini, tim pelaksana tingkat desa 

membuat laporan berkala dan laporanakhir mengenai pelaksanaan dan 

hasil kegiatan ADD desa Sendayan. 
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Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa 

yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002:105) menyatakan 

prinsip-prinsip yang mendasari adalah :  

1. Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota 

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses 

anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, 

terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan 

bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, 

pelaksanaannya. 

2. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti 

bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak 

hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga 

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun 

pelaksanaan anggaran tersebut.  

3. Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses 

penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan 

dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan 
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kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa 

penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang 

maksimal (berdaya guna) 

Apabila pengelolaan dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka 

pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau 

caramengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan 

menjalankan keuangan dan anggaran. 

 

2.4 Alokasi Dana Desa  

Pemberian   Alokasi   Dana   Desa   (ADD)   yang   merupakan   wujud   

dari pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan otonomi  Desa  agar  

tumbuh  dan berkembang   mengikuti  pertumbuhan   dari   Desa  itu  sendiri 

berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli,  demokratisasi dan 

pemberdayaan mayarakat.Untuk   memaksimalkan   pengelolaan ADD yang   

diberikan   oleh Pemerintah  Kabupaten  kepada  Desa,  maka  ADDmemiliki  

tujuan  antara  lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89): 

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

2. Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat 

Desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; 

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
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6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; 

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, 

fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi 

kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi 

disesuaikan dengankemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya 

bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi 

dana. (Robert Simanjuntak, 2002: 158) 

Alokasi Dana Desa adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai 

kewenangan desa kewengan desa mencakup :(Sahdan Goris, 2004: 10) 

(a) Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, 

membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui 

(rekognisi) oleh Negara: 

(b) Kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, 

pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan 

oleh pemerintah melalui undang-undang;  

(c) Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari 

pemerintah.  

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat 

pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan 
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melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah 

kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing 

masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD). (Widjaja, 2002: 

133) 

 Hanif Nurcholis mendefenisikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 2011: 88-89) 

Soemantri mengatakan bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana 

Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan perberdayaan 

masyarakat, diantaranya: (Trisantono, 2001: 166) 

a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa  

b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu  

c. Peningkatan pendidikan dasar  

d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, 

prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan 

prasarana sosial.  

e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan dara-data, buku 

administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya  

f. Perberdayaan sumber daya aparatur desa  

g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK 
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h. Kegiatan perlombaan desa 

i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa 

j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong  

k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan  

l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga  

m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa 

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu 

untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

prioritas sebagai berikut (Trisantono, 2006:166) 

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa 

meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding  

c. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.  

d. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional 

BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.  

e. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.  

f. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban 

 

2.4.1 Manfaat Alokasi Dana Desa   

Menurut Sahdan, dkk. terdapat beberapa manfaat ADD bagi 

kabupaten/kota yakni sebagai berikut : (Sahdan, 2006: 16) 

a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa 

mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota  
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b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan 

pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih 

bermanfaat untuk jangka panjang. 

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. sebagai berikut : (Sahdan, 

2006: 7) 

a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat 

mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat 

dipelihara secara baik demi keberlanjutannya  

b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa 

c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional 

pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional 

pemerintahan pemerintahan desa besarnya tidak pasti. 

d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama 

menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam 

mengelola persoalan pemerintaha, pembangunan serta sosial 

kemasyarakatan desa  

f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa   

g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat 

untuk menekan terjadinya penyimpangan  
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h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok 

perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat 

tercipta. 

2.4.2 Peruntukan Alokasi Dana Desa   

Menurut Sahdan, dkk. peruntukan ADD adalah sebagai berikut: 

(Sahdan, 2006: 8) 

a. Untuk biaya pembangunan desa  

b. Untuk pemberdayaan masyarakat  

c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa  

d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa  

e. Untuk tunjangan aparat desa  

f. Untuk operasional pemerintahan desa  

g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan 

hukum.   

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri bahwa pelaksaan 

kegiatankegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam 

APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan 

mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai 

berikut : (Trisantono, 2006: 169). 

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil  

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes  

c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan    

d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman  
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e. Teknologi Tepat Guna  

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan  

g. Pengembangan sosial budaya  

h. Dan sebagainya yang dianggap penting    

2.4.3 Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD)  

  Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat 

Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.   

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten  

Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut : 

(Trisantono, 2006: 164) 

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa   

2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa  

3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana 

Desa. 

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan  

Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan 

oleh Camat dengan susunan sebagai berikut : (Trisantono, 2006: 164) 

Penanggungjawab  : Camat  

Ketua     : Sekretaris Camat  

Sekretaris  : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat :  

1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan,  
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2. Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan,  

3. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum  

Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai 

tugas sebagai berikut : (Trisantono, 2006: 164) 

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan 

kegiatan Alokasi Dana Desa  

2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya 

3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana 

Desa  

4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan 

keuangan  

5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada 

Tim Pembina Tingkat Kabupaten   

c. Teori Pengelolaan 

Grand theoryyang mendasari penelitian ini adalahbagian dari agency 

theoryyaitu stewardship theory(Donaldson et all, 1991) dengan judul 

“Toward A Stewardship Theory Of Management”. Dalam penelitian ini, 

mereka menemukan bahwa ada 2 faktor yang membedakan antara Agency 

Theory dan Stewardship Theory. Berikut ini mengenai Teori Stewardship: 
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Tabel 2.1 

Teori Stewardship 

 

 Teori Stewardship 

 

Model Manusia 

Perilaku 

Aktualisasi Diri 

Melayani Orang Lain 

Mekanisme Psikologi 

 

 

 Motivasi 

 Perbandingan 

Sosial 

 Identifikasi 

 Kekuasaan 

Kebutuhan yang lebih tinggi  

(pertumbuhan, prestasi, aktualisasi  

Diri) 

Intrinsik 

Prinsipal 

 

Menilai Komitmen Tinggi 

Perseorangan 

 

Mekanisme Situasional: 

 

Filosofi Manajemen 

Berorientasi Partisipasi 

 

Kepercayaan 

 Teori Stewardship 

 

Orientasi resiko 

Kerangka waktu 

Tujuan 
Perbedaan Budaya 

 

Jangka panjang 

Perbaikan kinerja 

Kebersamaan 

Rentang kekuasaan rendah 

 

Sumber : Donaldson et all, 1991 

 
Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran 

hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut 

mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 

organisasi. Etty Murwaningsari (2009). Teori stewardship berdasarkan 

asumsifilosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapatdipercaya, 

bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. 

Pemerintah selakustewarddengan fungsi pengelola sumber daya dan 

rakyatselakuprincipalpemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin 
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antarapemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, 

kolektif sesuaitujuan organisasi. Organisasi sektor public memiliki tujuan 

memberikan pelayanankepada public dan dapat di pertanggungjawabkan 

kepada masyarakat (public).Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus 

organisasi sektor public dengan teoristewardship. Menurut Putro (2013) 

teoristewardshipmengasumsikan hubunganyang kuat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. 

Pemerintah akanberusaha maksimal dalammenjalankan pemerintahan 

untuk mencapai tujuanpemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Putro juga menjelaskan apabilatujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah 

maka rakyat selaku pemilik akan merasapuas dengan kinerja pemerintah. 

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan.  dengan 

beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions of stewardship 

theory) ditunjukkan dalam tabel berikut :  

Tabel 2.2 

Asumsi Dasar Teori Stewardship 

Manager as Stewards 

Approach To Governance Sociological and Psychological 

Model of human behaviour collectivistic, pro-organizational,  

trustworthy 

Managers Motivated by Principal objectives 

Manager-Principal Interst Covergence 

Structures That Facilitate and Empower 

Owners Attitude Risk-Propensity 

The Principal-Manager  

Relantionship Relly on 

Trust 

Sumber :Podrug, N(2011:406) 

 

Menurut Podrug beberapa pertimbangan penggunaan stewardship 

theorysehubungan dengan masalah penelitian ini : 
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1. Manajemensebagai stewards(pelayan/penerima amanah/pengelola) 

Stewardship theory memandang bahwa pemerintah sebagai 

“stewards/penatalayanan”,akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif 

dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat.  

2. Pendekatan governancemenggunakan sosiologi dan psikologi 

Teori stewardshipmenggunakan pendekatan governaceatas dasar psikologi 

dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi 

manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan principal dan organisasi.  

3. Model Manusia, berprilakukolektif untuk kepentingan organisasi 

Model of manpada stewardship theory didasarkan pada steward(pelayan) 

yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan 

utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Stewardberpedoman 

bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan 

tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, 

misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan 

kualitas/kinerja 

4. Motivasi pimpinansejalan dengan tujuan principals 

Teori stewardshipadalah teori yang menggambarkan situasi para pimpinan 

tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada 

sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward 

(manajemen) bertindak sesuai keinginan prinsipal. Konteks penelitian ini 

adalah tingkat kemandirian keuangan yang baik, terdapat belanja modal 
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dan investasi yang cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori 

pengelolaan (stewardship theory). 

5. Strukturberupa fasilitasi dan pemberdayaan 

Teori stewardshipmenggunakan struktur yang memfasilitasi dan 

memberdayakan. 

6. Sikap pemilikmempertimbangkan risiko 

Teori stewardship cenderung mempertimbangkan risiko. 

7. Hubungan principals-manajemen saling percaya 

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia 

yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan 

penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak 

lain 

 

 kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

 

2.5  Defenisi Konsep 

Agar tidak terjadi kekeliruan mengenai pengertian tentang konsep yang 

digunakan pada penelitian ini, berikut ini akan dijelaskan konsep-konsep yang 

ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai prinsip  pertanggungjawaban 

public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 
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penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

2. Pengelolaan  

Pengelolaan dikaitkan dengan keuangan atau anggaran, maka 

pengelolaan keuangan dapat didefenisikan  sebagai proses atau cara 

mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus serta menjalankan 

keuangan dan anggaran. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan 

untuk pemerataan kemampuan keuangan desa dan untuk mendanai 

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.6  Konsep Operasional 

Konsep Operasional, menurut Saifuddin Azwar adalah suatu definisi 

yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya 

tidak tampak (Saifuddin Azwar, 2007: 720). Suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang 

diamati. Untuk lebih jelas mengenai variable penelitian ini dapat dilihat 

dibawah ini: (Raba, 2006: 115) sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

Pelaksanaan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

(Kaho, 1997: 

230)  

1. Perencanaan a. Kepala Desa mengadakan sosialisai 

pelaksanaan ADD dan membentuk 

Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa sesuai 

ketentuan peraturan yang berlaku 

Adanya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan ADD Adanya 

laporan mengenai rincian dana dan 

rencana kegiatan penggunaan dana 

ADD kepada masyarakat 

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa 

membuat rencana detail tentang 

penggunaan ADD untuk 

penyelenggaraan pemerintahan 

c. Kepala Desa bersama LPMD dan 

tokoh masyarakat membuat rencana 

detail tentang ADD untuk 

pemberdayaan masyarakat termasuk 

rencana biaya, kelompok sasaran, 

kebutuhan material dan tenaga dari 

masyarakat dan lain-lain sesuai 

kebutuhan yang berlaku 

 2. Pelaksanaan d. Setelah Peraturan Desa tentang 

APBDes ditetapkan, maka Tim 

Pelaksana ADD Tingkat Desa dapat 

mulai melakukan kegiatan yang 

diawali dari penyusunan program 

kegiatan (yang didanai dari ADD) 

e. Adanya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan ADD 

 3. Pengawasan f. Adanya pengawasan masyarakat 

terhadap tim pelaksana ADD Adanya 

pengawasan oleh lembaga-lembaga 

desa lainnya 

g. Adanya pengawasan oleh lembaga-

lembaga desa lainnya 

 4. 4. Pertanggungjawaban h. Adanya keterbukaan mengenai hasil 

pelaksanaan ADD Keterbukaan 

informasi terhadap laporan 

pertanggungjawaban ADD 

i. Keterbukaan informasi terhadap 

laporan pertanggungjawaban ADD 

Sumber: Kaho (1997:230) 

 

2.7 Penelitian Terdahulu  

 
Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

sebelumnya dengan meneliti permasalahan yang sama dengan yang akan 
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diteliti penulis saat ini, penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi acuan 

penulis untuk menguraikan dan menggambarkan kerangka pemikiran. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, 

diantaranya adalah : 

1. Abu Rahun (2015) dengan judul penelitian Pengelolaan ADD dalam 

Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kec. Long Ikis Kab. Paser, 

bentuk penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara. Adapun hasil penelitian adalah Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur sudah 

terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala 

proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat. 

2. Susilo Aden Andri (2006) dengan judul penelitian Formula Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen,   hasil penelitian sebagai berikut: 

Ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat 

selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya 

ditransfer ke desa melalui APBD. 

3. Casmidi (2004) dengan judul Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula 

Dana Alokasi Desa (DAD) dengan hasil penelitian adalah terjadinya 

ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan 

pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana 

alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan 
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DAD tergantung pada responsivitas penyelengara pemerintahan di 

Kabupaten. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Alokasi  Dana  Desa  yaitu salah  satu  bentuk  tansfer  dana  dari  

pemerintah  yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten Kampar. 

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya 

terintergrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran 

penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa  Sendayan 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar didasarkan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal  68 ayat (1) 

huruf  c, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa ADD adalah salah 

satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APB Desa. 

Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) 

desa Sendayan dengan Kepaladesa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus 

penanggungjawab utama. 

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) desa Sendayan kepada masyarakat, dimana kepala 

desa sebagai penanggungjawab utamanya. Indikator dalam mengukur 

transparansi dalam pengelolaan ADD adalah: 

a. Penyediaan dan akses informasiyang jelas tentang perencanaan, prosedur 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban 



 51 

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 

c. Keterbukaan proses pengelolaan 

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD 

Indikator untuk mengukur akuntabilitas tim pelaksana dalam 

pengelolaan ADD adalah : 

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD 

b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana 

c. Adanya laporan pertangungjawaban 

d. Adanya keterlibatan aktor publik (pemerintah desa) 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Sumber: Dadang Solihin (2007), Kaho (1997: 230) 

 

Indikator minimum akuntabilitas yaitu : 

1.Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

standar prosedur pelaksanaan 

2.Adanya sanksi yang ditetapkanatas kesalahan 

atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan 

3.Adanya outputdan outcomeyang terukur 

 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pengelolaan ADD 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengawasan 

4. Pertanggungjawaban 

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut : 

1.Adanya Standart Operating Procedure dalam  

2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau  

3.Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan 

4.Mekanisme pertanggungjawaban 

5.Laporan tahunan 

6.Laporan pertanggungjawaban 

7.Sistem pemantauankinerja penyelenggara Negara 

8. Sistem pengawasan 

9.Mekanismereward and punishmen 

 


