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ABSTRAK 

 

 

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI 

DANA DESA (ADD) DI DESA SENDANU DARUL IHSAN  

KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR  

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

Oleh : 

 

Wulandari 

11575201006 

 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini 

berlangsung pada bulan Juli tahun 2019 sampai selesai. Latar belakang 

penelitian ini didasarkan keterkaitan penulis untuk melakukan penelitian 

terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

pada Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan TebingTinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan dengan 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD)  pada Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan. 

Yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Kasi Keuangan Desa, BPD Desa Sendanu Darul Ihsan dan Masyarakat 

Desa Sendanu Darul Ihsan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, 

dapat simpulkan bahwa SOP di kantor desa belum maksimal, kurangnya 

pemahaman pemerintah desa terhadap SOP, pegawai kantor desa sudah 

melakukan transparan anggaran ADD melalui pemasangan baliho sedangkan 

masyarakat desa kurangnya pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh 

pemerintahan desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD). 

 

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan 

pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan 

pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa 

mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh 

rakyat.Demikian pula masyarakat dalam melakukan control mempunyai rasa 

tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya kepentingan 

kelompok atau kepentingan golongan saja. 

Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan control terhadap lembaga 

pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat 

penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak 

hanya perlukan bagi masyarakat seharusnya diiringi dengan adanya sarana akses 

yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan control terhadap 

pemerintah. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan kepada pemerintah sebagai laporan. Maka diperlukan suatu sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas yang dapat menjamin terlaksananya 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara apa yang telah 

direncanakan agar bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur kkn.  

Menurut Elwood Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 
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sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi .akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan 

yang tepat, responsive, dan murah biaya. 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam penggelolaan 

daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan 

wilayah pedesaan adalah pemerintah mengaloksikan Dana Desa dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk 

alokasi dana desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru 

tentang desentalisasi desa diawali dengan bergulirnya Alokasi Dana Desa (ADD). 

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 

10% (sepuluh perseratusdari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana 

alokasi khusus. 

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi 

Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang 

ini semua dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) harus 

menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini saja, meski telah 

diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang 

belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah 
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pemberdayaan desa harus  terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen 

untuk menuju Otonomi desa. 

Di era reformasi saat ini segala bidang, termasuk dalam bidang 

pemerintahan mendorong untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efesien 

dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap 

terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tantanan 

lembaga publik di Indonesia. 

Pada kontens sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 

membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan 

bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan, 

dalam hal ini pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah 

pemerintahan kabupaten. Sebagai unsur pemerintahan terbawah yang langsung 

bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam 

menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan sebagai penduduk 

Indonesia bertempat tinggal di desa, persebaran wilayah desa yang cukup 

beragam, serta keanekaragaman masyarakat yang memiliki oleh desa. Untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa membutuhkan sumber-

sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukannya. 

Pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang 

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di perlukan adanya pertanggung 

jawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.Namun terkadang 
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masih ada pihak-pihak yang belum memahami secara benar pertanggung jawaban 

tersebut khususnya untuk daerah desa. 

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 

yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwewenang untuk  mengatur dan mengurus urusan-urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan desa meliputi: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asa-asa 

transparan, akuntabel, pertisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola dalam 

masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya 

dipertanggungjawabkan secara legal,dan partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat dalam penyusunannya. 
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Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat 

dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan 

hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam 

pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.Selain itu Akuntabilitas adalah 

upaya negara dalam yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan 

pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan Good Governance. 

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid 

dan bertanggungjawab, serta efesien dan efektif dengan menjaga keseimbangan 

sinegritas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi 

pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada 

kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-

individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab 

pada kegiatan yang dilakukannya. 

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan oleh 

Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintahan desa 

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya 

dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.Pertanggungjawaban yang 

dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan 

alokasi dana desa (ADD) sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi 

akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap 

memperhatikan penggunaan sumber daya secara efesien dan efektif 
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penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus 

menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelolaan dapat 

menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur, didasarkan kurangnya potensi sumber daya alam, 

rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan 

sarana dan prasarana. 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan 

sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan 

penggelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka otonomi 

daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang terukur  baik dari segi kualitasnya maupun 

kuantitasnya dana. 

Transparansi atau keterbukaan yang dimaksud adalah membuka diri 

terhadap  hak masyarkat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara. (Almasri dan 

Muammar Alkadafi, 2018) 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan jumlah Alokasi Dana Desa yang 

diterima dan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Desa Sendanu Darul Ihsan pada 

tahun 2015-2017.Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel jumlah penerimaan 

dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  pada bidang-bidang dari tahun 2015-

2017. 
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Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2015-2017 

No Tahun Dana ADD 

1. 2015 Rp.1.961.385.000 

2. 2016 Rp.   981.830.000 

3 2017 Rp.1.489.829.563 

Sumber: Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan 

Pada tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015 berjumlah 

Rp.1.961.385.000 pada tahun 2016  berjumlah Rp.981.830.000 dan pada tahun 

2017 berjumlah Rp.1.489.829.563. 

Tabel 1.2 Laporan penggelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sendanu Darul Ihsan 

Tahun 2015 

NO Bidang Anggaran 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.   588.415.500 

2. Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan Rp.1.121.569. 500 

3. Bidang Pembangunan Rp.    235.400.000 

4. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Rp.      16.000.000 

Jumlah Rp.1.961.385.000 

Sumber: Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan  

Tabel 1.2 merupakan rincian Anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di desa Sendanu Darul Ihsan yang digunakan pada masing-masing bidang 

sebagai berikut: 

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah Rp.588.415.500 

yang jenis kegiatan didalamnya: 

a. Sisa Penghasilan Tetap (Siltap) 

b. Belanja barang 
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2. Bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp.1.121.569.500 jenis 

kegiatan didalamnya: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) 

b. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dkk) 

c. Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 

d. Perlindungan Masyarakat (Linmas) 

e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

f. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI) 

g.  Seleksi Tilawatil Qur’an/ Lembaga Pelaksanaan Tilawatil Qur’an 

(Stq/lptq) 

h. Sosial agama 

3. Bidang Pembangunan berjumlah Rp. 235.400.000 jenis kegiatan 

didalamnya: 

a. jalan desa 

b. parkir 

4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah Rp.16.000.000 jenis kegiatan 

didalamnya: 

a. Pelatihan 

Tabel 1.3 Laporan penggelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sendanu Darul Ihsan 

Tahun 2016 

NO Bidang Anggaran 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp.307.845.000 

2. Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan Rp.876.114.000 

3. Bidang Pembangunan Rp.141.850.000 

4. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Rp.  59.000.000 

Jumlah Rp.981.830.000 

Sumber: Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2016 
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Pada Tabel 1.3 merupakan rincian Anggaran pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di desa Sendanu Darul Ihsan yang digunakan pada masing-masing 

bidang sebagai berikut: 

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah 

Rp.307.845.000 jenis kegiatan didalamnya: 

a. Penghasilan Tetap (Siltap) 

b. Belanja barang 

2. Bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp.876.114.000 jenis 

kegiatan didalamnya: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) 

b. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dkk) 

c. Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 

d. Perlindungan Masyarakat (Linmas) 

e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

f. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI) 

g.  Seleksi Tilawatil Qur’an/ Lembaga Pelaksanaan Tilawatil Qur’an 

(Stq/lptq) 

h. Sosial agama 

3. Bidang Pembangunan  berjumlah Rp.141.850.000 jenis kegiatan 

didalamnya: 

a. jalan desa 

b. parkir 
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4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah Rp.59.000.000 jenis 

kegiatan didalamnya: 

a. Pelatihan 

Tabel 1.4 Laporan penggelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sendanu Darul Ihsan 

Tahun 2017 

NO Bidang Anggaran 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp.449.019.563 

2. Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan - 

3. Bidang Pembangunan Rp.798.770.000 

4. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Rp.242.040.000 

Jumlah Rp.1.489.829.563 

Sumber: Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2017 

Pada Tabel 1.4 merupakan rincian Anggaran pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di desa Sendanu Darul Ihsan yang digunakan pada masing-masing 

bidang sebagai berikut: 

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah Rp.449.019.563 

jenis kegiatan didalamnya: 

a. Penghasilan Tetap (Siltap) 

b. Belanja barang 

2. Pada Bidang pembinaan kemasyarakatan ditahun 2017 ini dapat dilihat 

tidak ada dicantumkan anggarannya dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya dan pada bidang-bidang lainnya juga sedangkan jumlah 

anggarannya meningkat sehingga kurangnya pertanggungjawaban pada 

bidang tersebut. 

3. Bidang Pembangunan  berjumlah Rp.798.770.000 jenis kegiatan 

didalamnya: 
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a. jalan desa 

b. parkir 

4. Bidang pemerdayaan masyarakat berjumlah Rp.242.040.000 jenis kegiatan 

didalamnya: 

b. Pelatihan/pembinaan 

Berdasarkan table 1.4 diatas laporan penggelolaan alokasi dana desa 

Sendanu Darul Ihsan dari Tahun Anggaran 2017 timbul beberapa permasalahan, 

yaitu pertama terlihat pada tahun 2017 bidang pembinaan kemasyarakatan tidak 

ada kegiatan anggarannya sedangkan dibidang tersebut terdapat kegiatan yang 

paling penting seperti, paud, linmas, posyandu, hut RI, sosial agama, lptq/stq 

sedangkan untuk tahun 2016 anggaran menurun tetapi kegiatan pada bidang 

pembinaan kemasyarakatan terbentuk dan terlaksana.    

Tabel 1.5 Laporan Yang Tidak Teralisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja 

Desa Pemerintah Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2017 

No Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Kegiatan Operasional Kantor 

Desa 

  

 a. Belanja Barang Dan Jasa 1.367.500,00 Tidak Terealisasi 

 b. Belanja Modal 4.408.000,00 Tidak Terealisasi 

2. 

 

Kegiatan Perencanaan 

Pembangunaan Desa 

5.244.700,00 Tidak Terealisasi 

 Jumlah 11.020.200,00  

Sumber: Kantor Kepala Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2017 

 Berdasarkan data laporan tidak terealisasi pelaksanaan pendapatan dan 

belanja desa pemerintah desa sendanu darul ihsan tahun anggaran 2017, ada 

beberapa program atau kegiatan yang tidak terealisasi atau tidak terlaksana yaitu 

untuk kegiatan operasional kantor desa pada bagian belanja barang dan jasa 

berjumlah 1.367.500, dan belanja modal berjumlah 4.408.000,  dan untuk kegiatan 
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perencanaan pembangunan desa berjumlah 5.244.700. Dengan demikian terlihat  

bahwa ada kegiatan yang belum tercapai seperti kegiatan operasiaonal kantor desa 

bahkan pada kegiatan perencanaan pembangunan desa pun belum terlaksana. 

Hal ini menandakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  Pada tahun 

2017, belum berjalan dengan baik, karena seharusnya dengan anggaran dana yang 

diterima pada tahun 2017 yang cukup besar, maka diharapkan semua kegiatan 

dapat terlaksana. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan 

belum dapat menjiwai prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri, 

seperti: transparansi pengelolaan dalam Alokasi Dana Desa yang masih kurang, 

hal ini dibuktikan dengan kurangnya informasi yang diberikan Desa tentang 

transparansi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) kepada 

masyarakat, karena papan informasi desa yang ada belum digunakan dengan baik, 

dimana setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan 

diketahui secara langsung oleh masyarakat desa baik melalui papan informasi atau 

pun media lainnya. (berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa 

Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti). 

Kemudian diDesa Sendanu Darul Ihsan pada tahun 2017 mendapat dana 

yang mengalami kenaikan dari pada tahun 2016, anggaran pada tahun 2017 

berjumlah 1.489.829.563, dengan besarnya dana yang diterima pada tahun 2017 

tersebut, maka berdasarkan prinsip akuntabel masyarakat merupakan objek yang 

memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa disamping pihak-

pihak lainnya, namun kenyataannya Akuntabilitas dan Transparansi kinerja 
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pemerintah desa tentang penggelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat 

belum terpenuhi. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk 

membuat dan menyusun penelitian dengan judul “Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sendanu Darul 

Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana  Akuntabilitas dan Tansparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2) Apa Hambatan-hambatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

alokasi dana Desa (ADD) di Desa Sendanu  Darul Ihsan Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian merupakan arah yang akan dituju seseorang peneliti 

dalam melakukan penelitian, sasaran dan target kegiatan hendaknya dicantumkan 

dalam tujuan penelitian  adapuntujuan  penelitian  sebagai  berikut: 

1. Untuk  mengetahui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas dan 

Transparansi pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Sendanu  

Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti 
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1.4 Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan 

yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara 

lain : 

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber 

wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca atau pihak-pihak yang 

berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD). 

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi oleh 

setiap pihak terkait seperti kantor desa Sendanu Darul Ihsan.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar kepustakaan pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

1.5     Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan. Secara sistematis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bagian ini merupakan pendahuluan dimana menjelaskan mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan beberapa definisi, konsep, teori-teori, referensi yang 

bersumber dari : buku, Review, jurnal, website yang relevan dengan 
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masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu serta berisikan 

pandangan islam terhadap masalah penelitian, konsep operasional dan 

kerangka pemikiran atas penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bagian bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, Informan penelitian, teknik 

pengumpulan data dan diakhiri dengan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM O BJEK PENELITIAN 

 Pada bagian bab ini berisikan sejarah dari  Kantor Desa Sendanu 

Darul Ihsan, dan menggambarkan ruang lingkup kegiatannya serta 

struktur organisasi. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian bab ini berisikan hasil penelitian berdasarkan fakta dan 

data dengan metode yang telah ditentukan, mengungkapkan dan 

menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian dan 

membahas hasil penelitian yang didasari oleh argumen yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran/rekomendasi yang merupakan pernyataan dari 

peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan 

datang terkait dengan masalah penelitian . 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Akuntabilitas 

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas 

  Istilah akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris accountability yang 

berarti pertanggunjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau 

keadaan untuk diminta pertanggunjawab. Itulah sebabnya, akuntabilitas dapat 

menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

  Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk 

dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada 

lingkungannya itu sendiri. 

  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 

pertanggungjawab. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-

nilai efesiensi, efektifitasreabilitas 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) 
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 Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat 

dipertanggung, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: 

pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana 

seorang manusia bertanggunggugat pada tuhannya atas apa yang telah dilakukan. 

Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan 

ketiga, suatu yang bisa di perhitungkan atau di pertanggunggugatkan. (Bambang 

Wahyudi, 2002:190).  

 Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 

 Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang 

memberikan wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin 

bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 

Berdasarkan paparan diatas maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan 

seseorang atau lembaga. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai 

arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good 

governance. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan 

tindakan pencapaian tujuan. 
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2.1.2 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. 

4. Akuntabilitas-proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedu. 

5. Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab dari hasil. 

2.1.3 Sifat Akuntabilitas 

  Mardiasmo (2009) dalam jurnal Arista menjelaskan terdapat lima sifat 

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:  

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (Probility and 

legality accountability), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal 

accountability), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 

publik.  

2. Akuntabilitas proses (Proses accountability) dalam hal ini digunakan 

proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan 

yang ditentukan.  
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3. Akuntabilitas kinerja (Performance accountability) pada level ini 

dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efesien. 

4. Akuntabilitas program (Program accountability), terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, 

dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil yang optimal dan biaya minimal. 

5. Akuntabilitas kebijakan (Policy accountability), terkait dengan 

pertanggungjawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD 

dan masyarakat luas. 

  Akuntabilitas pemerintahan dinegara yang menganut paham demokrasi 

sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah 

ditangan rakyat. Pemerintah demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan 

rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil 

dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintahan wajib memberikan 

pertanggungjawabannya atas semua aktivitas kepada masyarakat. Seiring dengan 

meningkatnya aktivitas pemerintah dalam mengatur perdagangan, industri, 

perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul 

kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih 

konfrensif. 

  Ternyata dalam pelaksanaannya, keingginan masyarakat tentang 

akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan 

saja, tetapi masyarakat juga ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang 

dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efesien dan efektif. 
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2.1.4 Ciri-ciri Pemerintahan Akuntabel 

  Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas 

yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas 

sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable atau tidaknya sebuah 

birokrasi. Terdapat ciri pemerintah yang accountable diantaranya: 

1. Mampu menyajikan informasi pelayanan pemerintah secara terbuka, 

cepat, dan tepat kepada masyarakat. 

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik. 

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan 

publik secara propesional. 

4. Mampu memberikan ruang untuk masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan. 

5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) 

pemerintah. Dengan pertanggung jawaban publik masyarakat dapat 

menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah. 

2.1.5 Macam Akuntabilitas 

Dalam akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya: 

1. Akuntabilitas Vertical (vertical accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjwaban pemerintah daerah kepada pusat kepada MPR. 

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability) 
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Pertanggungjawaban horinzontal adalah pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. 

  Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat 

dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara 

periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan 

karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe yaitu: 

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi 

internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap 

jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai 

perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara 

periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 

2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai 

suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang 

telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian 

dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. 

2.1.6  Indikator Akuntabilitas 

  Menurut Dadang Solihin indikator minimum akuntabilitas yaitu (Wempy 

Banga,2017): 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan 
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3. Adanya output dan outcome yang terukur 

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya Standar Operating Prosedure 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan 

4. Mekanisme pertanggungjawaban 

5. Laporan tahunan 

6. Laporan pertanggungjawaban 

7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara 

8. Sistem pengawasan 

9. Mekanisme reward (hadiah) and punishment (hukuman) 

2.1.7 Akuntabilitas Didalam Sektor Publik 

Akuntabilitas sektor publik terdiri dari: Estiyanti,(2015) 

1. Akuntabilitas kinerja 

Dalam pengertian sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

bentuk 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 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawban, menyajikan, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 
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tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam 

manajemen sektor publik. 

2. Akuntabilitas dengan Responsibilitas 

Istilah akuntabilitas dan responsibilitas (Responsibilitas) 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 didasarkan atas kebijaksanaan. 

Reposibilitas 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 tuntunan 

pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah 

dilakukan oleh para pejabat atau aparat. 

3. Akuntabilitas dan Stewardship 

Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan 

Stewardship yaitu keduanya merupakan pertanggungjawaban. 

Sebenarnya, akuntabilitas merupakan konsep yng lebih luas dari 

stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas 

secara ekonomis dan efesien tanpa dibebani kewajiban untuk 

melaporkan. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada 

pertanggungjawaban oleh seorang yang beri amanah kepada pemberi 

tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan 

pengungkapan secara jelas.  
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2.2 Transparansi 

2.2.1 Pengertian Transparansi 

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses 

pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.  

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah 

sebagai berikut:  

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- 

undangan”.  

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) 

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan 

prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. 

keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa 

informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada 

semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, 

disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya”. 
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Menurut Hari Sabarno (2007:38) Adalah sebagai berikut:  

“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik 

mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi 

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”.  

Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi adalah sebagai berikut:  

“Transparansi berarti keterbukaan (opennesess) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang 

akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan”. 

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011)  definisikan transparansi adalah: 

“Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban 

pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.  

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.  
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2.2.2. Prinsip Dasar Transparansi  

Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang 

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.  

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:  

1. Komunikasi publik, dan  

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.  

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan 

mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus 

seimbang, juga dengan kebutuan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-

informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas 

profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk 

menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta 

menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. 

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau 

organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik 

maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” 

atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat 

birokrasi. 

2.2.3 Dimensi Transparansi  

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah.  
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Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut 

Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:  

1. Invormativeness (informatif)  

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, 

fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan 

akurat.  

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:  

a. Tepat waktu.  

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk 

menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. 

b. Memadai.  

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang 

memadai atas hal-hal material.  

c. Jelas.  

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan 

kesalah pahaman.  

d. Akurat. 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan 

bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.  
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e. Dapat diperbandingkan  

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu 

dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti 

bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja 

organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.  

f. Mudah diakses.  

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.  

2. Disclosure (pengungkapan)  

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas 

dan kinerja finansial. 

a. Kondisi Keuangan.  

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasiatau 

organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.  

b. Susunan pengurus.  

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur 

organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukkan 

bagaimana funsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut 

diintegrasikan (koordinasi).  

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.  

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2.2.4 Indikator Transparansi 

Indikator transparansi adalah merupakan petunjuk yang dapat dijadikan 

sebagai patokan atau pedoman dalam mengidentifikasi ada tidaknya unsur 

transparansi dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. Dengan 
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kata lain, indikator transparansi adalah merupakan ciri untuk menentukan ada 

tidaknya transparansi yang melekat pada suatu kebijakan, program dan kegiatan 

pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah unuk 

penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. 

Sehubung dengan itu, Krina didalam wempy banga (2017) memberikan 

penjelasan bahwa indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut. 

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggung jawaban. 

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 

dilanggar atau ada permintaan untuk membayar uang suap. 

3. Kemudahan dalam mengakses informasi 

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa 

dan lembaga non pemerintah. 

2.2.5 Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi 

Transpransi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip pokok dari konsep 

good governance. Seperti dijelaskan pada bab terdahulu bahwa konsep good 

governance yang diperkenalkan oleh UNDP dan Bank Dunia, telah diadopsi 

menjadi kriteria dalam pengukuran tingkat keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan secara umum, dan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara 

dan daerah. Kosep good governance mempunyai sembilan prinsip pokok atau 

dalam berbagai literatur disebut juga sebagai sembilan karakteristik good 

governance dua diantaranya adalah akuntabilitas dan transparansi. 

Antara akuntabilitas dan transparansi, menurut Dwiyanto (2006) didalam 

Wempy Banga (2017), memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seberapa jauh 

warga dapat menilai tindakan pemerintah, hal ini tentu sangat tergantung pada 
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transparansinya. Warga dapat menilai pemerintah apakah bersifat akuntabel atau 

tidak, tergantung pada kemampuan warga untuk memahami dengan mudah apa 

yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan 

seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kalau 

warga tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, memahami 

rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang 

mereka miliki (wujud transparansi), maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas 

dari tindakan pemerintah. Dalam hal ini, transparansi memiliki peran penting 

dalam pengembangan akuntabilitas publik, karena dengan mewujudkan 

transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk 

mengetahui tindakan pemerintahannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta 

membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Dengan demikian, tanpa 

transparansi, tidak akan ada akuntabilitas. 

Atas pertimbangan keterkaitan yang sangat erat antara prinsip transparansi 

dan prinsip akuntabilitas sebagaimana diuraikan itu, maka pada uraian ini hanya 

membatasi uraian pada dua perinsip tersebut. Namun demikian, bukanlah bearti 

bahwa tujuh prinsip lainnya tidak penting. Secara teoritik, pengukuran tingkat 

atau kualitas keberhasilan suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, 

harus menggunakan sembilan prinsip atau karakteristik dari konsep good 

governance.   

 

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 
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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 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.  

3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi.  

  Dalam bahasa inggris Pengelolaan “ Management” yang artinya: pengurus 

tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

dan pengemudian. Menurut  Agus Sartono mengatakan bahwa manajemen adalah 

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengerah, 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  manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik 

yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara 

efektif maupun usaha pengumpulan  dana untuk pembiayaan investasi atau 

pembelanjaan secara efesien. (Agus Sartono,2001: 6) 

Pengertian menurut Sutrisno sebagai semua aktivitas perusahaan dengan 

usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha 

untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efesien.  
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2.4 Alokasi Dana Desa (ADD) 

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, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain  

( Hanif Nurcholis,2011: 89) 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

Desa dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa 

4. Menigkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial 

5. Menigkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

6. Menigkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

8. Menigkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Pengalokasian dana desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan 

teknisnya. Ada 7 sumber pendapatan desa diantaranya: 
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1. Pendapatan asli desa, diantaranya, Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya, 

Dan partisipasi, Gotong royong dan lain-lainnya 

2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 

4. Alokasai dana desa yang merupakan bagaian dari dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota 

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi 

dan belanjan daerah kabupaten/kota 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan 

7. Pendapatan desa yang sah 

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 dengan 

kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian 

bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. (Robert Simanjuntak, 

2002: 158) 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberyaan, 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan 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 mendefinisikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
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yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa 

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 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 pemberdayaan 

masyarakat, diantaranya: (Trisantono, 2001:166) 

a.  Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa 

b. Penigkatan kesehatan masyarakat di antaranya penataan posyandu 

c. Peningkatan pendidikan dasar 

d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintah, prasarana 

perhubungan, prasarana produksi, prasana pemasaran dan prasarana sosial. 

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

administrasi desa dan lemabaga kemasyarakatan lainnya 

f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa 

g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK 

h. Kegiatan perlombaan desa  

i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintah desa 

j. Kegiataan Bulan Bakti Gotong Royong 

k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 

l. Peningkatan potensi masayrakat bidang keagamaan, pemuda olahraga 

m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa 
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Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai 

berikut (Trisantono, (2006:166) 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa 

meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding 

b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan. 

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

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

d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa. 

e. 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 menghematkan tenaga untuk membiarkan desa 

mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota 

b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkosentrasu 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 membiaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri 

proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik 

demi keberlanjutannya 
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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 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 pemerintahn, pemebangunan serta sosial 

kemasyarakatan luas 

f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa 

g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk 

menekan terjadinya penyimpangan 

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 pembangunan desa 

b. Untuk pemberdayaan masayarakat 

c. Untuk memperkuat pelayanan publik didesa 

d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa 

e. Untuk tunjangan aparat desa 

f. Untuk operasional pemerintah desa 
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g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan 

hukum. 

2.4.3 Tim Pembinaan 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 Pembinaan Tingkat Kabupaten ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut: 

(Trisantono,2006) 

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) 

Pengangjawab : Camat 

Ketua : Sekretaris Camat 

Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat: 

1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan 

2. Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan 

3. Kepala Seksi yang membidangi Prasaran Umum 
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Menurut Soematri Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas 

sebagai berikut: (Trisantono,2006) 

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 

2.5 Penelitian Terdahulu 

NO 

NAMA 

UNIVERSITAS  

TAHUN 

JUDUL HASIL 

1 Putu Andi (2017) 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja 

 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa 

Bubuhan 

Kecamatan Seririt 

Kabupaten 

Pengelolaan dana alokasi dana 

desa di desa bubuhan secara 

bertahap sudah menerapkan 

prinsip akuntabilitas yang 

didukung prinsip transparansi, 

pertisipasi dan responsif. 

Dalam mewujudkan 

transparansi pengelolaan  ADD 
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Buleleng si desa Bubuhan sudah 

memberikan informasi kepada 

masyarakat melalui 

musyawarah desa dan 

memasang baliho untuk 

menguat informasi ADD 

kepada masyarakat. 

2 Zulkifli (2017) 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru 

Pelaksanaan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Di Desa Sendayan 

Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten 

Kampar 

Hasil penelitian menunjukan 

indikator pengawasan dan 

pertanggung jawaban 

merupakan indikator penelitian 

yang paling dominan dan 

berada pada 32%. Rendahnya 

kemampuan dalam mengelola 

dan merencanakan yang 

berakibatkan pada 

ketidaksesuaian antara output 

(hasil) kebijakan dengan 

kebutuhan masyarakat yang 

merupakan input dari 

kebijakan. 
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3 Sherly Gresita 

Apriliani (2014) 

Universitas 

Jember 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Didesa Kedungrejo 

Kecamatan Muncar 

Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 

2013 

Pada tahap perencana, 

pelaksana, dan 

pertanggungjawaban telah 

memenuhi prosedur yang 

berlaku. Masalah yang muncul 

adalah kurangnya koordinasi 

antar anggota tim pelaksana 

ADD serta penyampaian  

laporan pertanggungjawaban 

yang terlambat. 

 

2.6 Pandangan Islam 

 Islam merupakan sebagai rahmatan lil’alamin yang telah mengatur tentang 

kewajiban berusaha bagi setiap orang yang ingin maju, disamping itu haruslah 

dilaksanakan dengan kesungguhan sesuai dengan kemampuan agar memperoleh 

hasil yang ingin dicapai. Agama islam yang berdasarkan al-qur’an dan hadis 

sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak 

hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam 

memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja, seperti 

pekerjaan harus dilakukan dengan adanya keterbukaan dan harus 

dipertanggungjawabkan. 

Surah Al-Maidah Ayat 8 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 

al-Maidah :8) 

 

Dalam Alqur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58 

                                    

                        

Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Alllah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-

tugasnya secara Akuntabilitas (dipertanggungjawabkan) dan transparansi 

(keterbukaan) dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah  

pengatur dan pengurus semua urusan yang menyangkut pemerintahan. Maka dari 

itu dibeutuhkan kejujuran dan ketaatan kita kepada yang Maha Kuasa supaya kita 

tidak tergoda untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan terhadap 

pemerintah dan berdampak kepada masyarakat dan juga kita dianjurkan untuk 

selalu berbuat adil sesama manusia. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dadang Solihin (2007), didalam Wempy Banga (2017) 

 

2.8 Defenisi Konsep 

 Konsep adalah suatu makna yang berada dialam pikiran atau didunia 

kepahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan 

atau kata-kata (Bagong Suryanto dan Sutinah, 2005:49). 

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa  (ADD) yang saya teliti adalah di Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana 

dituliskan batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan 

yaitu : 

1.   Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh 

pimpinan atau lembaga yang memberikan wewenang dan akuntabilitas 

 Akuntabilitas dan Transparansi 

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa dikelola oleh pemerintah Desa 

Akuntabel atau tidak, dan Transparansi atau tidak 
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merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi 

atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat. 

2. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- 

undangan 

3. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan  

menggerakkan tenaga orang lain 

4. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupate/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional, menurut Saifuddin Azwar adalah suatu definisi yang 

memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bila mana indikatornya tidak 

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

diamati. Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian ini dapat dilihat dibawah 

ini:  (Wempy Banga,2017:138) sebagai berikut: 
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Tabel. 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indicator 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD), 

(Banga,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adanya kesesuaian 

antara pelaksana 

dengan standar 

prosedur 

pelaksanaan 

 

a. Adanya Standar 

Operating Procedure 

(SOP) dalam 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan atau dalam 

penyelenggaraan 

kewenangan/pelaksanaan 

kebijakan. 

b. Adanya mekanisme 

pertanggungjawaban 

c. Adanya laporan tahunan 

d. Adanya laporan 

peratanggungjawaban 

periodeik 

2. Adanya sanksi yang 

ditetapkan atas 

kesalahan atau 

kelalaian dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

a. Sanksi Administratif 
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3. Adanya output dan 

outcome yang 

terukur 

 

 

a. Adanya sistem 

pemantauan kinerja 

penyelenggaraan negara 

b. Adanya sistem 

pengawasan 

c. Adanya mekanisme 

Reward dan Punishmen 

Transparansi 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD), 

(Krina (2003), dalam 

Wempy Banga,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penyediaan 

informasi yang jelas 

tentang suatu 

pertanggungjawaban 

a. Publikasi kebijakan 

publik melalui alat 

komunikasi (koran lokal, 

papan pengumuman) 

2. Menyusun suatu 

mekanisme 

pengaduan jika ada 

peraturan yang 

dilanggar atau ada 

permintaan untuk 

membayar uang 

suap 

a. Adanya posko 

pengaduan terkait uang 

suap 

3. Kemudahan dalam 

mengakses 

informasi 

a. Membangun Wifi atau 

tower jaringan supaya 

mudah mengakses 
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 informasi (layanan 

internet yang bagus) 

4. Meningkatkan arus  

informasi melalui 

kerja sama dengan 

media massa dan 

lembaga 

nonpemerintahan 

a. Institusi dan organisasi 

daerah dalam artian 

bekerjasama dengan  

Bawasda, Dinas 

Kominfo 

Sumber: Wempy Banga (2017) 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor 

(1975) dalam Lexy J. Moleong (2012:4) mendefisinikan metedologi kualitatif 

sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di kabupaten Kepulauan Meranti adapun lokasi 

penelitian bertempat di Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan, waktu penelitian dan 

penyusunan skripsi diperkirakan menyita waktu kurang lebih tiga bulan yaitu  

2019. 

 

3.3   Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:15) pendekatan Kualitatif yaitu suatu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.  
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Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa didesa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. berdasarkan kenyataan yang 

ditemui dilapangan, untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini maka 

peneliti menggunakan dua sumber data yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data secara 

langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara terhadap 

informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Lexy J. 

Moleong, 2012:157) bahwa “sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”. Data primer tersebut yakni 

menyangkut tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa pada kantor Desa Sendanu Darul Ihsan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunderYaitu data yang didapatkan dari dokumen atau 

data-data yang tersedia berupa informasi, keterangan-keterangan 

berasal dari dokumen, laporan yang ada pada Kantor Desa Sendanu 

Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk 

kebutuhan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

 Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan 

sistematis dengan gejala-gejala yang hendak diteliti. Dengan demikian 

peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 

melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti 

dengan benar. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 

seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan 

keyakinannya. percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Maleong, 2000: 135).  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka, 

dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan nantinya akan dipelajari, dikaji dan 

disusun/kategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna 

memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang ( Sugiyono, 2009:240). Cara memperoleh data dapat 
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dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan-

peraturan, gambar, website dan arsip-arsip yang ada. Studi dokumen 

merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan digunakan dalam 

analisis data berdasarkan dari informasi peneliti. Data primer yang dikumpulkan 

oleh peneliti berasal dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti 

dengan informan.  

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu, 

adapun informan dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mengetahui 

informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Jadi key informan dan 

Informan Penunjang dalam penelitian ini yaitu : 

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah 

Tabel 3.1   Informan Penelitian 

No  Nama Informan Jabatan  

1. Iskandar, S.Pd.I Kepala Desa Sendanu Darul Ihsan 

2. Yasir Sekretaris Desa Sendanu Darul Ihsan 

3. Wira Kasi keuangan Desa Sendanu Darul Ihsan 

4. Zulaikha Ketua BPD Sendanu Darul Ihsan 

5. Mukhtiar Masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan 

6 Suhaili Masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan 
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7 Azmawi Masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan 

8 Yusri Masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan 

9 Guntur Masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Lexy J. Moleong 

2012:248) adalah supaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memila-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses observasi, wawancara 

dan dokumentasi serta kearsipan kemudian dianalisis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. 

Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian 

ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, 

teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (findings) dan dapat 

menjawab masalah penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Desa Sendanu Darul Ihsan 

Desa Sendanu Darul ihsan merupakan sebuah desa baru yang terdiri dari 

dua dusun yaitu Dusun Harapan Baru dan Dusun Beringin. Dimana Dusun 

Harapan Baru itu dahulunya bernama Kampung Baru yang dibuka oleh 

masyarakat dari Pute Gawang (Tanjung Gadai) yang berjumlah delapan keluarga. 

Setelah lama berkembang kampung ini berada dalam kekuasaan desa Sungaitohor, 

kemudian pada tahun 2000 Desa Sungaitohor memekarkan sebuah desa baru yang 

bernama Desa Nipah Sendanu yang dipimpin oleh pejabat Kepala Desa yang 

bernama Zalik,S.Ag.  

Dua tahun kemudian diadakan pemilihan kepala Desa Definitive yang 

dimenangi oleh Bapak Natiran. Setelah enam tahun Bapak Natiran menjabat 

sebagai kepala Desa diadakan lagi pemilihan Kepala Desa baru yang dimenangi 

oleh Bapak Juliadi,Amd. 

Didalam kekuasaan Bapak Juliadi,Amd dengan memenuhi syarat pada tahun 

2012 desa Nipah Sendanu memekarkan sebuah desa baru yang diberi nama Desa 

Sendanu Darul ihsan Dengan luas wilyah lebih kurang 24,33 km. 

 

4.2 Geografis Desa Sendanu Darul Ihsan 

Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing tinggi Timur salah satu desa 

yang baru dimekarkan dengan luas wilayah lebih kuramg 24,33 km. adapun batas-

batas wilayah desa Sendanu darul Ihsan: 



53 

 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Buntal 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nipah Sendanu 

Jarak ke Ibu kota Kecamatan lebih kurang 6 km, jarak Ibu kota Kabupaten 

lebih kurang 30 km, jarak ke Ibu kota Provinsi lebih kurang 120 km.  

 

4.3 Demografis 

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk yang ada di Desa Sendanu Darul 

Ihsan berjumlah 1019 jiwa, dengan kepala keluarga 286 KK, untuk lebih jelasnya 

dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase % 

1 Laki-Laki 512  50% 

2 Perempuan 507  50% 

Jumlah 1019 Jiwa 100% 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin laki-laki dengan jumlah 512 orang dengan presentase 50% dan 

perempuan berjumlah 507 orang dengan presentase 50%. Berikut ini jumlah 

penduduk Menurut Usia/Umur: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia /Umum 

No Umur Jumlah Presentase % 

1 1-12 Tahun 228 23% 

2 13-40 Tahun 366 36% 

3 41-60 Tahun 300 29% 

4 61-80 Tahun 71 7% 

5 >80 Tahun 54 5% 

Jumlah 1019 100% 

Sumber: Rincian Data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan 2018 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut usia/umur 

yang memiliki jumlah terbanyak adalah usia/umur 13-40 tahun dengan jumlah 

366 orang dengan tingkat persentasenya 36% sedangkan yang paling rendah 

adalah berumur >80 tahun yaitu berjumlah 54 orang dengan tingkat persentase 

5%. 

 

4.4 Pendidikan 

 Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang 

berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. 

Dalam hubungan ini dapat kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari 

aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa sendanu darul ihsan 

menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat 

diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur kenyataan ini dapat dilihat dari sarana 

pendidikan yang tersedia di Desa Sendanu Darul Ihsan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Sarana Pendidikan Jumlah Presentase % 

1 Taman Kanak-Kanak 100 13% 

2 Sekolah Dasar 411 54% 

3 SMP dan SMA 214 28% 

4 Akademik (D1-D3) 17 2% 

5 Sarjana (S1-S3) 25 3% 

Jumlah 767 100% 

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dilihat dari 

tingkat pendidikan yang ada didesa Sendanu Darul Ihsan yang paling banyak 

adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu berjumlah 411 dengan presentase 54% dan 
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tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tamatan Akademik (D1-D3) yaitu 

berjumlah 17 dengan presentasenya 2%.  

Disamping itu, tinggi rendahnya suatu tingkat pendidikan  akan 

mempengaruhi suatu tatanan di Desa tersebut. Didalam meningkatkan pendidikan 

diperlukan adanya dorongan dari orang tua untuk memperhatikan putra putri 

mereka  melakukan pendidikan.  

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan 

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah Presentase % 

1 Play Grup 2 28,5% 

2 TK 2 28,5% 

3 SD/Sederajat 2 28,5% 

4 MTS/Sederajat 1 14,2% 

5 SMA/Sederajat - - 

Jumlah 7 100% 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul ihsan Tahun 2018 

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal 

yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan yang paling banyak yaitu Play Grup, Tk, 

SD yang jumlah masing-masingnya ada 2 dengan tingkat presentase 28,5%. 

sedangkan sarana pendidikan SMA/Sederajat belum ada didirikan.  

 

4.5 Sosial Ekonomi Masyarakat 

Perekonomian masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan berada diposisi 

menengah. Ini berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sendanu 

Darul Ihsan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Jenis Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase % 

1 PNS 5 1,60% 

2 Honorer 32 10,25% 

3 Petani 102 32,69% 

4 Nelayan 5 1.60% 

5 Peternak 100 32,05% 

6 Pengerajin 30 9,61% 

7 Pedangang 8 2,56% 

8 Buruh/Karyawan 30 9,61% 

Jumlah 312 100% 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bermata 

pencaharian mayoritas yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan adalah sebagai 

petani yaitu dengan jumlah 102 orang dengan tingkat presentasenya 32,69%, 

peternak dengan jumlah 100 orang dengan tingkat presentasenya 32,05%, honorer 

dengan jumlah 32 orang dengan tingkat presentase 10,25%, dan paling sedikit 

menurut mata pencaharian adalah PNS dan Nelayan masing-masing berjumlah 5 

orang dengan tingkat presentase 1,60%.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

tingkat mata pencaharian yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang paling tinggi adalah 

bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 102 orang dengan tingkat 

presentase 32,69%. 

 

4.6  Kehidupan Beragama 

Agama merupakan sesuatu hal yang dianut dan dipercayai oleh kehidupan 

manusia seperti halnya agama islam. Agama islam merupakan suatu kepercayaan 

yang dianut oleh setiap umat muslim, seperti masyarakat yang ada di Desa 
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Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti seluruhnya beragama Islam. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan 

yang jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1019 jiwa mayoritas 

penduduk yang berada di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Jumlah Penganut Agama 

No Agama Laki-Laki Perempuan 

1 Islam 512 507 

2 Kristen - - 

3 Katholik - - 

4 Budha - - 

5 Hindu - - 

Jumlah 512 507 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat 

yang ada didesa Sendanu Darul Ihsan pada umumnya menganut agama Islam. 

Sehingga diperlukan adanya sarana prasana untuk masyarakat dalam 

melaksanakan peribadahan seperti masjid dan mushola. Untuk lebih lanjutnya, 

adapun sarana peribadahan yang ada didesa Sendanu Darul Ihsan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Peribadahan 

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid 2 Buah 

2   Surau/Mushola 3 Buah 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tempat peribadahan yang ada di 

desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 
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Meranti hanya ada 2 jenis rumah ibadah yaitu Masjid dengan jumlah 2 buah (1 

buah terletak didusun Harapan Baru dan 1 buah lagi terletak di Dusun Beringin), 

dan Mushola 3 Buah (2 buah terletak di Dusun Harapan Baru dan 1 buah lagi 

terletak di Dusun Beringin).  

 

4.7  Suku/Etnis 

 Masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan ada terdapat 2 macam 

suku/etnis yaitu ada suku jawa dan suku melayu. Namun walaupun berbeda suku 

masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan ini tetap hidup berdampingan dan rukun. 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Jumlah Suku/Etnis 

No Jenis Suku/Etnis Jumlah 

1 Melayu 980 

2 Jawa 39 

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2018 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa di Desa Sendanu Darul Ihsan lebih 

mayoritas suku/etnis adalah Melayu dengan jumlah 980 orang, dan paling sedikit 

yaitu suku/etnis Jawa dengan jumlah 39 orang. 
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4.8 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sumber: Data Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan 

 

Kepala Desa 

Iskandar, S.Pd.I 

Sekretaris Desa : Rais 

Staf  : 1. Samsul 

   2. Bob Dedi 

   3. Desnita Safitri 

Kaur Tata Usaha Dan Umum 

Riska Ningsih 

Kaur Keuangan 

Wira 

Kaur Pembangunan 

M. Yasir 

Kepala Dusun II 

Syahril 

Kepala Dusun I 

Helmi Dedi, S. Th.i 

Kasi 

Pemerintahan 

Abdul Rajis 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa Sendanu Darul Ihsan 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik 

kesimpulan sebgai berikut: 

1. Dipemerintahan desa transparan maupun akuntabilitas berperan peting 

dalam pelaksanaan pengelolaan ADD karena tanpa adanya keterbukaan 

informasi terhadap pengelolaan ADD maka tidak terciptanya sistem 

administrasi yang baik, selain transparansi didalamnya terkait 

akuntabilitas dengan adanya akuntabilitas maka terciptanya suatu 

laporan pengelolaan ADD tersebut ada sebuah pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas dan transparansi memiliki keterkaitan yang sangat erat 

dan tidak dapat dipisahkan, kedua prinsip ini adalah salah satu dari 

prinsip good governance.  

2. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa 

Sendanu Darul Ihsan bahwasanya belum transparan terhadap 

pengelolaan alokasi dana desa. 

3. Hambatan dan kendala yang dialami oleh kantor desa dalam 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (add) 

yaitu, kurangnya transparansi (keterbukaan) informasi dalam Anggaran 

ADD kepada masyarakat. 
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6.2 Saran 

Adapun saran peneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 

1. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas dan 

transparansi pada pengelolaan ADD 

2. Diharapkan pihak kantor desa dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan desa dapat terbuka kepada masyarakat dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang keputusan yang diambil. 

3. Aparatur desa harus teliti dalam merencanakan kegiatan agar dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan bisa terbuka terhadap 

apa-apa yang direncakan baik itu dana yang masuk dan dana yang 

dikeluarkan agar masyarakat bisa mengetahui dan tidak curiga 

terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, maka 

diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan desa 

seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional. 

4. Diharapkan kepada staff kantor desa terbuka dalam penyampaian 

anggaran ADD terlaksana dengan jelas supaya masyarakat mudah 

untuk memahami apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan 

desa. 
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