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ABSTRAK 
 

NUR QALBI, 2022, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dan 
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten 
Bantaeng Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu. Skripsi. Program Studi 
Akuntansi, Fakuktas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Pembimbing I Nurniah dan Pembimbing II Khadijah Darwin 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemamfaatan alokasi dana 
desa Di Kabupaten Bantaeng Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu. Penelitian ini 
dilakukan di Di Kabupaten Bantaeng Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden 
dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian 
pemerintahan di Desa Bonto Loe.  
 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di Desa Bonto 
Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan baik, 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, dan Transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
alokasi dana desa dalam proses pembangunan di Desa Bonto Loe Kecamatan 
Bissappu Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan baik, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014. 
 
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, dan Anggran Dana Desa 
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 ABSTRACT 

 
NUR QALBI, 2022, Analysis of Transparency and Accountability in the 

Management and Utilization of Village Fund Allocations in the Development 
Process in Bantaeng Regency, Bonto Loe Village, Bissappu District. Thesis. 
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervisor I Nurniah and Supervisor II Khadijah 
Darwin 
 

This study aims to determine the transparency and accountability of the 
village government in the management and utilization of village fund allocations in 
Bantaeng District, Bonto Loe Village, Bissappu District. This research was 
conducted in Bantaeng District, Bonto Loe Village, Bissappu District. The type of 
research used is descriptive analysis research with a qualitative approach. 
Sources of data used in this study are primary data sources obtained through 
interviews with informants or respondents and secondary data sources obtained 
from documents from the government department in Bonto Loe Village. 
 

The results of the study can be concluded that Accountability in the 
management and utilization of village fund allocations in the development process 
in Bonto Loe Village, Bissappu District, Bantaeng Regency has been running well, 
according to Government Regulation Number 43 Implementing Regulations Law 
Number 6 of 2014, and Transparency in the management and utilization The 
allocation of village funds in the development process in Bonto Loe Village, 
Bissappu District, Bantaeng Regency has gone well, according to Government 
Regulation Number 43 Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014. 
 
Keywords: Transparency, Accountability, and Village Fund Budget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pada tahun 2014 Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Yang berisi tentang aturan dan kewenangan yang diberikan kepada desa. 

Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahan serta 

melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa. Sejalan dengan salah satu program yang terdapat dalam Nawacita 

Jokowi-JK adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah dan desa”. Maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menjadi tolak ukur yang mengawal perubahan desa untuk 

mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif . 

Inovasi dalam pembangunan desa di Indonesia salah satunya ditandai 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU 

Desa menawarkan pembaruan pendekatan dan strategi kebijakan 

pembangunan desa. Kehadiran UU Desa mengubah skema pembangunan 

nasional, yang semula berpusat di provinsi dan kabupaten, kini desa di 

pinggiran menjadi pusat pembangunan. UU Desa mempunyai semangat 

demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Dalam perspektif 

demokrasi sosial, UU Desa menghadirkan negara ke desa berdasarkan 

semangat kegotong-royongan dan kebersamaan. Salah satu bentuk 

konkretnya, yakni mendekatkan alokasi anggaran pembangunan dari APBN ke 

desa yang disebut Dana Desa.   
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Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten atau kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau 

kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) 

sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri 

serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya 

dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan 

akuntabilitasnya. Pemerintah pada tahun 2020 memprioritaskan penggunaan 

dana desa untuk 3 (tiga) hal utama yaitu: 1. Prioritas penggunaan dana desa 

untuk pemulihan ekonomi nasional, 2. Prioritas penggunaan dana desa untuk 

program prioritas nasional, dan 3. Prioritas penggunaan dana desa untuk 

adaptasi kebiasaan baru.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup 

fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah 

per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya 

akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai 

dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan 

pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta 

memberdayakan masyarakat desa (Sutoro, 2014) 

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan keahlian dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Akuntansi 

pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan 

dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan 
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pemerintahan. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pencatatan 

transaksi, dan pelaporan keuangan pemerintahan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang 

tidak lagi bisa dianggap biasa saat ini. Jika akuntansi pemerintah tidak berjalan 

dengan baik, maka keuangan daerah tidak akan terkontrol dan tidak 

proporsional antara pengeluaran dan penghasilannya.  

Pengelolaan dana desa yang baik disajikan secara transparan. Seperti 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Indriani, 2019) menyatakan bahwa 

konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya 

akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

(ADD). Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta 

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap 

aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak 

kepada kinerja keuangan pemerintah yang juga akan ikut terdongkrak. 

(Nasution, 2018) 

Pengelolaan anggaran dana desa yang transparan harus didampingi oleh 

faktor akuntabilitas sebagai perwujudan dari pengelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah upaya untuk mewujudkan tata 

kelola yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan 

harus dilakukan secara terbuka dan transparan melalui musyawarah desa dan  

mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa (Sweetenia et 
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al., 2019). Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dari 

perencanaan tata kelola keuangan desa yang baik yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah desa yang kompeten sehingga penggunaan dana yang 

telah direncanakan penggunaanya tersebut dapat tepat sasaran demi 

mewujudkan desa yang mandiri dan juga sejahtera. 

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan 

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan peningkatan kinerja 

pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa (BPD), masyarakat juga 

diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari 

pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa  

dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan 

kewajibannya dalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk 

melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.  Sehingga 

perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam memerangi tindak 

penyelewengan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan 

oleh pemerintah desa.   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali atau membandingkan hasil 

yang diperoleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kumalasari & 

Riharjo, 2016) dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, metode Pelaksanaan 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dalam penelitian tersebut 

dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang diperoleh dari informan 
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dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, serta sumber sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel atau tulisan yang 

terkait dengan masalah penelitian. Selain itu penelitian ini juga merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Utami Rinjani, 2020) 

dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur”, Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni lokasi penelitian yang dipilih 

berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

(Kumalasari & Riharjo, 2016) dan (Utami Rinjani, 2020). Pengumpulan data 

sama dengan penelitian sebelumnya yakni analisis dokumen dan wawancara 

dengan melibatkan masyarakat sekitar. 

Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng menghasilkan 

keragaman hayati dan hewani yang dapat bernilai ekonomis. Dengan kondisi 

alam yang sangat cocok dengan berbagai jenis hewan dan tanaman, 

memberikan peluang daerah Bantaeng untuk dikembangkan menjadi sentra 

produksi beberapa komoditas unggulan, sehingga Bantaeng bisa menjadi 

sentra penghasil benih dan bibit unggul. Di bidang perikanan khususnya 

budidaya rumput laut daerah ini berhasil merubah perekonomian masyarakat 

pesisir yang identik dengan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 

masyarakat yang berpenghasilan memadai. Selain itu, telah dikembangkan 

budidaya ikan air tawar yang kedepannya Kabupaten Bantaeng akan menjadi 

Kabupaten produsen bibit ikan air tawar Kabupaten Bantaeng kaya dengan 

potensi objek wisata baik wisata alam maupun wisata budaya dan merupakan 

salah satu sumber pendapatan ekonomi Kabupaten Bantaeng. 
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Banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Bantaeng tentu harus 

menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sehinga potensi potensi yang dimiliki 

dapat menjadi sumper pendapatan. Salah satu bentuk perhatian pemerintah 

terhadap daerah adalah adanya Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah. 

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat 

terhadap Kabupaten Banteang untuk tahun 2021 sebesar Rp. 

45.982.324.000.  

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bantaeng. 

Bukan tidak ada masalah, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah 

penyelewengan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 56.600.066 yang dilakukan 

oleh Kepala Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), temuan tersebut merujuk pada 

LPJ yang ia lampirkan pada program pagar tahun 2020. Dan ternyata beda 

apa yang disampaikan LPJ dan perencanaan yang ia lampirkan. Kasus seperti 

diatas bisa saja terjadi apabila pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak 

dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.  

Salah satu desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

Desa Bonto Loe yang terletak Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. 

Permasalahan yang ditemui peneliti pada saat observasi awal di lokasi 

penelitian Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam 

hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi 

Dana Desa (ADD), seperti pada saat pemerintah desa mengadakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada bulan Januari 

Tahun 2020 dimana keikutsertaan masyarakat masih sangat rendah, ini bisa 

dilihat dari daftar hadir kegiatan tersebut. Padahal kegiatan ini merupakan 
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kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan 

pembangunan, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap 

berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mewujudkan 

pembangunan disegala bidang dengan pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

salah satunya. 

Selain itu masalah dalam pengelolan procedural dana desa dari 

pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut yang masih jauh dari 

harapan sehingga kadang kalah masih banyak masalah procedural yang 

muncul di Desa Bonto Loe itu sendiri. Salah satunya adalah pencairan tahap 

kedua pada tahun anggaran 2022 yang seharusnya sudah bisa dilksanakan 

pada bulan Juli terlambat dikarenakan masih desa belum melengkapi 

prosedur pertanggung jawaban dana program kegiatan yang sudah 

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga pencairan tahap ke 

dua terlambat dan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus. Dalam hal ini 

pemerintah desa tidak memasukan laporan pertanggung jawaban kepada 

pemerintah daerah dan ini jelas sangat merugikan masyarakat. Masalah 

tersebut karena kurangnya akuntabilitas dari para pemangku kepentingan di 

desa. 

Selain itu masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, 

dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan 

berbasis IPTEKS pada Pemerintah Desa, selain itu minimnya akses informasi 

dan pengetahuan bagi masyarakat desa menjadi salah satu penyebab 

lemahnya kapasitas desa, baik pada masyarakat maupun perangkat desa. 

Sedangkan permasalahan dari aspek transparansi adalah sudah dijalankan 
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dengan baik, dimana sudah ada informasi di papan pengumuman atau papan 

informasi mengenai jumlah pendapatan dan pengeluaran yang terpasang di 

pintu gerbang desa dan kantor desa. 

. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses 

Pembangunan Di Kabupaten Bantaeng Desa Bonto Loe Kecamatan 

Bissappu” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan 

di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.?” 

 
C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas Pemerintah 

Desa dalam pengelolaan dan pemamfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bonto 

Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng”. 

 
D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

 

 

1. Bagi Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi 

dalam mendukung penelitian selanjutnya tentang pengelolaan dana desa. 

2. Bagi Praktis 

a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah  khususnya di  Desa Bonto 

Loe Kecamatan Bissappu sebagai bahan evaluasi mengenai 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD).  

b. Memberikan tambahan wawasan akan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Transparansi  

1 Pengertian Transparansi 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pedoman Keuangan 

Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan 

mengetahui tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi setiap 

orang bias mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan 

serta hasil yang akan di capai. Konsep transparansi yang dimaksud dalam 

pelitian ini adalah adanya akses bagi  masyarakat desa dalam memperoleh 

berbagai informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan pertanggungjawaban atas pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal 

ini didasarkan pada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu sebagai 

berikut:.  

(Sujarweni, 2015a) menyebutkan bahwa transparansi adalah 

menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai 

berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka 

pembangunan desa. Menurut (Mahmudi, 2016) transparansi memiliki arti 

keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

menjadi pemangku kepentingan.  
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Menurut (Didjaja, 2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh 

masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas 

antara pemerintahan dengan rakyat. 

(Dwiyanto, 2008) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan 

informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di 

dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. 

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sesuai dengan Buku Saku 

Dana Desa (2017) transparan diartikan dengan prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan desa. 

Menurut  (Pohan, 2020) transparansi akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi 

kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama 

ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan 

kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. 

Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, 

tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat 

membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat 

publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh 

masyarakat luas. 
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Menurut (Mardiasmo, 2018) menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan 

yaitu masyarakat. (Mardiasmo, 2018) menyebutkan tujuan transparansi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:  

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada 

masyarakat.  

b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. 

c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan. 

Pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN. 

Menurut Kristianten dalam (Sangki et al., 2017) transparansi akan 

memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan 

meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga 

kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan 

akan berjalan efektif. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Pemerintah 

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang 

akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihakpihak yang 

berkepentingan.  

Menurut Rahman (2000:151) mengemukakan bahwa transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan 

pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut; 
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a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah 

tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,  

c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah 

daerah,  

d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak 

proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan 

e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar 

dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

2 Prinsip-prinsip Transparansi  

Menurut (Didjaja, 2003), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan 

dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah 

dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:  

a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan 

pendapatnya. 

b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu 

diketahui oleh masyarakat.  

c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 

menyusun rencana). 

d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah 

dll.) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.  

Sedangkan pendapat Kristianten dalam (Sangki et al., 2017) 

mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait 
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perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat juga 

selaras denga pendapat diatas. Hak masyarakat yang terkait 

penganggaran yaitu:  

a. Hak untuk mengetahui. 

b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.  

c. Hak untuk mengemukakan pendapat. 

d. Hak untuk memperoleh dokumen publik.  

e. Hak untuk diberikan informasi.  

Berdasarkann dua penjelasan diatas, beberapa prinsip yang dimaksud 

dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang dapat 

dan mudah dipahami oleh masyarakat desa, adanya bentuk publikasi 

mengenai detail keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), serta adanya 

laporan yang disampaikan secara berkala mengenai pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah desa 

kepada masyarakat desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan 

dan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan 

informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi juga berfungsi 

mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai pengelolaan dana desa karena proses penyebarluasan berbagai 

informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki oleh pemerintah harus 

dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut dalam 

penetapan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut 

dapat dilakukan melalui rapat yang dilakukan secara musyawarah. Selain 

itu, Tranparansi juga dapat memperkecil kemungkinan pemerintah desa 

untuk melakukan tindak pidana korupsi dilingkup pemerintahan dengan 
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masyarakat turut serta berpartipasi dalam pengambilan keputusan 

tersebut.  

3  Indikator Transparansi 

Kristianten dalam (Humaeroh et al., 2022) mengemukakan bahwa 

transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:  

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen. 

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.  

c. Keterbukaan proses.  

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.  

Sedangkan menurut (Dwiyanto, 2008) prinsip transparansi 

pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai 

berikut: 

a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 

dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 

tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 

penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

B. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang 

sudah dilakukan. Akuntabilitas biasanya terkait dengan akuntansi dan 

manajemen dalam perusahaan..Konsep akuntabilitas yang dimaksud dalam 

pelitian ini adalah adanya bentuk pertanggungjawab yang dapat dipercaya 
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atas pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada beberapa 

pendapat dari para ahli, yaitu sebagai berikut:  

Menurut (Sujarweni, 2015) akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang 

(pimpinan, pejabat atau pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan 

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

berlaku.  Pendapat (Mahmudi, 2013) mendefenisikan bahwa akuntabilitas 

merupakan suatu kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelol sumber daya 

alam melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi 

mandat (prinsipal). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki 

entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada shareholders. Sedangkan pemerintah 

merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat, 

(Sahala Purba et al., 2022)..   

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat 

keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan 

dan (5) Petanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-

tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam 
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melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu 

yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah 

selaku agen menjadisebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan 

kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat (Sahala Purba et al., 

2022). Dimana dalam pengelolaan  ADD sudah sesuai prosedur tata cara 

pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penataushaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah 

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara 

terperinci yang ditunjukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat 

menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah 

dilaksanakan terhadap dana tersebut, (Damayanti, 2018). 

 
C. Alokasi Dana Desa 

1 Pengertian Alokasi Dana Desa  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

bahwa dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan 

secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). 

Sedangkan Dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk 
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membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

Pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana 

desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk 

pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk 

pemberdayaan masyakarat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) 

dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan 

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 

(Hulu et al., 2018) Menurut  Buku Saku Dana Desa (2017), “ Dana Desa 

sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan 

dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa”. 

Pengalokasian dana desa yang diberikan pemerintah pusat dengan 

nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru untuk di 

realisasikan. Berdasarkan pada Kementrian Keuangan RI (Non 

Keuangan), jumlah dana desa yang telah di anggarkan dan direalisasikan 

pada desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020 adalah 

sebesar 202 Triliun. Rincian anggaran dana tersebut adalah sebagai 

berikut: pada tahu  n 2018 ADD sebesar 60 Triliun, pada tahun 2019 ADD 

mengalami kenaikan sebesar 10 Triliun sehingga menjadi 70 Triliun dan 

pada tahun 2020 ADD juga mengalami kenaikan sebesar 2 Triliun 

sehingga menjadi 72 Triliun,  
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Pada tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan 

anggaran dana desa sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 70 Triliun. 

Anggaran dana tersebut diharapkan dapat membiayai pelaksanaan 

pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, 

serta mensejahterakan masyarakat desa. Dana desa yang secara khusus 

diharapkan dapat  mengurangi jumlah desa yang tertinggal sampai dengan 

6.000 desa pada tahun 2020, dan meningkatkan jumlah desa mandiri 

sedikitnya 2.600  desa pada tahun 2020 (Kemenko PMK, 2020). 

 

Gambar 2.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020 
Sumber data: Kementerian Keuangan 

 
 

Berdasarkan evaluasi darai anggaran yang telah disalurkan terhadap 

pelaksanaan dana desa, dana desa telah menghasilkan sarana dan 

prasarana yang secara langsung  bermanfaat bagi masyarakat yaitu 
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terbangunnya jalan desa, jembatan, sumbangan air bersih, tambatan 

perahu, sumur, pasar desa, drainase dan irigasi, posyandu dan embung. 

Dana desa tidak hanya menghaasilkan sarana dan prasarana yang 

bermanfaat bagi masyarakat desa yang secara langsung di nikmati oleh 

masyaraakat, tetapi juga  memberikan kesempatan kepada desa untuk 

mengembangkan ekonomi demi kesehajteraan dan kemakmuran 

masyarakat desa. 

Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, guna 

mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten 

bantaeng mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD). Di dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2013 

menjelaskan mengenai arti dari alokasi dana desa adalah dana yang di 

alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari 

bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terkecuali Dana 

Alokasi Khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi 

tertentu yang diterima kabupaten paling sedikit 10%.  

Dana yang di anggarkan oleh pemerintah akan di alokasikan ke semua 

desa yang ada di indonesia secara bertahap. Salah satu daerah provinsi 

yang mempunyai banyak desa adalah provinsi Sulawesi Selatan sekaligus 

menjadi patron pembangunan pada indonesia bagian timur. Berdasarkan 

data dari Kementrian Keuangan tahun 2020 jumlah desa yang ada di 

Sulawesi Selatan adalah sebanyak 2.255 desa yang tersebar di 21 

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Anggaran dana desa yang 

dikeluarkan pun tidak sedikit sehingga desa yang ada di Sulawesi Selatan 
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dalam menjalankan program_program prioritas yang telah di rencanakan 

oleh pemerintah pusat dapat merealisasikannya dengan baik. 

Kabupaten Bantaeng dengan jumlah desa 46 tentunya juga mendapat  

anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia, jumlah dana yang dianggarkan kepada 

Kabupaten  Bantaeng untuk tahun 2018-2020 sebanyak 45.639.495.000 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  

Pada tahun 2020 pemerintah pusat merencanakan untuk memberikan 

anggaran dana desa kepada Kabupaten Bantaeng naik dari tahun-tahun 

sebelumnya dengan jumlah kenaikan 324.829.000 sehingga menjadi 

sebesar 45.983.324.000 yang termasuk dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2020. Bertambahnya 

jumlah anggaran tersebut tentunya tidak lepas dari program-program 

pemerintah apalagi pada kondidi saat ini yang lagi pandemi Covid-19 

mengharuskan dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan demi 

mencegah virus tersebut menular dan menjaga stabilitas  ekonomi 

sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk 

mmasyarak yang lebih sehat  dan sejahtera. 



 
            

 

22 

 

Gambar 2.2 ADD Kabupaten Bantaeng 2018-2020 
Sumber Data: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

 

 
Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri salah satu 

kecamatan dengan luas wilayah dan mendapat alokasi dana desa dengan 

jumlah yang besar adalah Kecamatan Bissappu. Jumlah desa yang ada di 

Kecamatan Bissappu adalah 4 desa dan 7 kelurahan. Salah satu desa 

yang ada di Bissappu adalah Desa Bonto Loe yang sekaligus menjadi 

untuk melakukan penelitian ini karena Desa Bonto Loe setiap tahunnya 

mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit yang tentunya 

dalam hal pengelolaan anggaran tersebut diperlukan kompetensi yang baik 

untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan 

wewenang yang dapat menimbulkan terjadinya  tindak pidana korupsi.  

Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dilakukan 

oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam mengelola keuangan 

sehingga anggaran yang dikelola tersebut menjadi tepat sasaran. Hal ini 
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berarti bahwa kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam 

pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, 

sosial, budaya dan bidang lainnya (Wonar et al., 2018). 

Dari hasil penelitian diatas tentunya menunjukkan bahwa kemampuan 

aparatur atau keterampilan pemerintah desa dalam mengelola anggaran 

berpengaruh terhadap laporan yang dihasilkan. Semakin terampil dan 

kompeten aparat pemerintah desa dalam mengelola anggaran, maka 

semakin baik pula laporan pertanggung jawaban yang dihasilkan.  

2 Akuntansi Desa  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses 

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan 

yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau 

provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah 

yang memerlukan.  

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi 

didesa, di buktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan 

pelaporan keuangan sehingga akan menghasilakn informasi dalam bentuk 
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laporan keuangan yang di gunakaan oleh pihak-pihak yang berhubungan 

dengan desa. 

Menurut pasal 71 ayat (1)  UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa 

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang 

berhubungan engan pelakasanaan hak dan kewajiban Desa. Ayat (2) 

dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan 

pendapatan, belanja pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.  

3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Alokasi Dana Desa  

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa menyataan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya 

yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, 

mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain diatur oleh  

peraturan yang mengikat, masyarakat desa juga memiliki hak untuk ikut 

serta berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintah desa (Napsia, 

2018).  Adapun maksud, tujuan, dan sasaran dari Alokasi Dana Desa yaitu: 

a. Maksud Alokasi Dana Desa 

Pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan 

pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius 

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, 

yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Buku saku 
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dana desa, 2017). Selain itu regulasi lain juga yaitu Peraturan Bupati 

Bantaeng tentang Tata Cara Pengaokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng 

Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah 

memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

Berdasarkan regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi 

Dana Desa dimaksudkan untuk sepenuhnya kepada masyarakat 

seperti pembangunan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sehingga 

masyarakat lebih terampil sehingga desa yang mendapat Alokasi Dana 

Desa dapat lebih mandiri dalam pengelolaannya. 

b. Tujuan Alokasi Dana Desa  

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama & Widiastoeti, 2016) 

menyatakan bahwa tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 

1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial; 

2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 

4) Meningkaatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban. 
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6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

7) Mendorong peningkatan pelayanan pada masyarakat desa dalam 

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

8) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat. 

9) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya. 

Penelitian diatas yang dilakukan oleh (Purnama & Widiastoeti, 

2016) juga selaras dengan Peraturan Bupati Bantaeng No. 2 Tahun 

(2018). 

c. Sasaran Alokasi Dana Desa   

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (Napsia, 2018) meliputi:  

1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa; 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan 

4) Meningkatnya partisipasi, pemberdayaan, dan pembinaan 

masyarakat desa. 

 
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dikemukakan oleh para 

peneliti sebelumnya serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tujun dari penggunaan Alokasi 

Dana Desa diperuntukkan untuk desa dan yang menjadi sasaran 

utama dalam penyaluran dana tersebut adalah untuk mensejahterakan 

masyarakat desa baik dari segi pembangunan yang dapat dinikmati 

dan juga pemberdayaan agar masyarakat jadi lebih terampil. 
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4 Sumber dan Besaran Alokasi Dana Desa  

Berdasrkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Bab VII Tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72, adapaun sumber 

dari pendapatan desa terdiri dari: 

a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil 

gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.  

b. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.  

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota. 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Besaran bobot nilai bagian Alokasi Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomer 2 

Tahun 2018 dihitung setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan persentase pembagian 

bobot sebagai berikut :  

a. 25 %  (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Jumlah Penduduk.  

b. 20 %  (Dua Puluh Perseratus) untuk Angka Kemiskinan Desa.   

c. 25 %  (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Luas Wilayah Desa.  

d. 30 %  (Tiga Puluh Perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis. \ 
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5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

Dana desa merupakan komponen dari keuangan desa, sehingga 

siklus pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan keuangan 

desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban.  

a. Perencanaan  

1) Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Raperdes tentang 

APBDesa yang akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa 

(Kades) dan BPD.   

2) APBDesa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota 

melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.   

3) APBDesa yang telah disampaikan kemudian dievaluasi oleh 

Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kades 

harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa 

dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.   

4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam 

musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur 

masyarakat.  

 

b. Pelaksanaan   

1) Pengeluaran dan penerimaan dana desa dilaksanakan melalui 

rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, 

dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. 
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2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan 

dalam Perdes.   

3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan 

besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.  

4) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan 

disahkan oleh Kades.  

c. Penatausahaan  

1) Penatausahaan ini wajib dilaksanakan oleh Bedahara Desa  

2) Pencatatan dilakukan setiap ada penerimaan dan pengeluaran 

3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan  

4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan  

5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat 

bulan berikutnya  

6) Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku 

Bank 

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

semester pertama dan semester akhir tahun, 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari 

pendapatan belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan 

dengan Perdes,  

3) Melampirkan format laporan berupa: pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 
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Desember, serta program pemerintah dan pemda yang masuk 

ke desa.  

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan 

melalui partisipasi masyarakat. 

6 Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa  

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng No 2 Tahun 2018 Bab IV 

Penyaluran Dan Penggunaan  Pasal 7 dan 8  dalam jurnal Adnan, 

(2019) menyebutkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan 

secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Tahap I, sebesar 40% 

b. Tahap II, pada bulan Juli sebesar  40%  

c. Tahap III, pada bulan November sebesar 20 %  

Peraturan tersebut juga mengatur tentang penggunaan APB Desa 

yang bersumber dari ADD dengan ketentuan sebegai berikut: 

a. Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

b. Paling banyak 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa digunakan untuk : 
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1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat 

Desa;  

2) Operasional Pemerintahan Desa;  

3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD); dan 

4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.  

Pengunaan Alokasi Dana Desa harus mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa  (RKP Desa). 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dasar dalam 

penelitian ini, karena untuk mengetahui hasil dari penelitian terdahulu 

terkait dengan analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan 

pemanfataan ADD dalam proses pembangunan yaitu: 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil 

1 (Damayanti, 

2018) 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Pemerintahan 

Desa Dalam 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Akuntabulitas dan 

Transparansi dalam pengelolaan 

ADD pada desa Tegiri sudah 

berpedoman dan sesuai dengan 

Permendagri No 113 Tahun 2014, 

karena pencatatan kas masuk dan 

keluar dapat dengan mudah 

diakses oleh masyarakat. 

2 (Tandi, 2018) Analisis 

Akuntabilitas 

Hasil penelitian ini menujukkan 

bahwa Tahap perencanaan Dana 
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Dana Desa Di 

Desa Saemba 

Kecamatan Mori 

Atas Kabupaten 

Morowali Utara 

Desadi Desa Saemba telah 

menerapkan prinsip partisipasi 

dan transparansi. Hal ini 

dibuktikan dengan kehadiran 

masyarakat yang sangat antusias 

dalam forum musyawarah desa 

3 (Abuyasit, 

2019) 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Alokasi Dana 

Desa  (Studi 

Pada Desa 

Kebundadap 

Timur  

Kecamatan 

Saronggi 

Kabupaten 

Sumenep) 

Hasil penelitian ini menujukkan 

bahwa tahap pelaksanaan 

program Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Kebundadap Timur 

Kecamatan Saronggi Kabupaten 

Sumenep telah menerapkan 

prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Prinsip transparansi 

terpenuhi dengan adanya 

informasi yang jelas sedangkan 

untuk prinsip akuntabilitas sudah 

terlaksana sepenuhnya karena 

pertanggungjawaban secara fisik 

dan administrasinya sudah selesai 

dan lengkap. 

4 (Wahyuni, 

2019) 

Penerapan 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Pembangunan 

Desa (Studi 

Kasus Desa 

Kuta Bakti 

Kecamatan 

Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa penerapan akuntabilitas 

dalam pengelolaan alokasi dana 

desa dikatakan  

sudah cukup baik dengan 

melibatkan masyarakat desa 

dalam perencanaan  

pengalokasian dana desa, dan 

juga tanggungjawab dalam 

mengelola dana desa  
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Babul Bakmur 

Kabupaten 

Aceh Tenggara) 

tersebut dengan merealisasikan 

sebagian dari perencanaan 

pembangunan didesa  

kuta bakti. Sedangkan dalam 

penerapan transparansi 

pengelolaan ADD pemerintah  

desa  

kurang menerapkan prinsip 

ketransparan dalam pengelolaaan 

dana desa, hal  

tersebut dikarenakan kurangnya 

keterbukaan kepada masyarakat 

dalam  

pengelolaan alokasi dana desa 

dalam pembangunan desa 

5 (Jannah & 

Ardiansyah, 

2020) 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa  

(Studi Kasus 

Desa Poto Kec. 

Moyo Hilir Kab. 

Sumbawa) 

Mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan hingga 

pertanngungjawaban dengan 

mengacu pada Peraturan Bupati 

Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, 

penulis menyimpulkan bahwa 

secara garis besar pengelolaan 

keuangan desa di Desa Poto telah 

dikelola secara baik dan akuntabel 

serta transparan. 

6 (Sukardi, 

2020) 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan  

Keuangan 

Alokasi Dana 

Desa: Studi Di 

kesimpulan yang dapat 

diungkapkan dalam penelitian ini 

yaitu transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan ADD di 

Desa Sondo Kecamatan Monta 

Kabupaten Bima dalam  

pelaksanaannya sudah berjalan 
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Desa Sondo  

Kecamatan 

Monta 

Kabupaten 

Bima   

sesuai dengan aturan 

penggunaan Alokasi Dana Desa. 

7 (Astuti et al., 

2021)  

Tranparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

dalam 

Pencapaian 

Good 

Governance: 

Studi Kasus 

Desa Cepogo, 

Kabupaten 

Boyolali 

menunjukkan bahwa tahap 

perencanaan telah menerapkan 

prinsip partisipasi dan 

transparansi. Hal ini dibuktikan 

dengan kehadiran masyarakat 

yang sangat antusias dalam forum 

musyawarah desa atau 

Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes). Selain itu, 

dalam musyawarah desa tersebut, 

pemerintah desa terbuka untuk 

menerima segala usulan 

masyarakat agar pembangunan 

Desa Cepogo dapat berjalan 

lancar melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik atau 

good government governance. 

8. (Malumperas 

et al., 2021) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (Studi 

Kasus Di Desa 

Bowongkali, 

Kecamatan 

Tabukan 

Tengah 

Kabupaten 

Dari hasil penelitian tersebut 

dapat dirangkum bahwa 

pelaksanaannya telah 

menerapkan prinsip transparan, 

akuntabel dan partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan terutama pembangunan 

fisik dan masyarakat juga 

langsung mengawasi dalam 

kegiatan pembangunan. Selain itu 
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Kepulauan 

Sangihe, 

Provinsi 

Sulawesi Utara) 

masyarakat dengan mudah  

mengakses informasi melalui 

papan pengumuman/papan 

informasi meskipun penggunaan 

papan 

9. (Sweetenia 

et al., 2019) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, Dan 

Kualitas 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Desa. 

kompetensi tidak mempengaruhi 

akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, sedangkan  sistem 

pengendalian internal dan kualitas 

penyajian laporan keuangan 

mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

10. (Periansya & 

AR, 2018)  

Dampak 

Kompetensi 

Dan Partisipasi 

Masyarakat  

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kecamatan 

Rambutan 

Banyuasin.  

Kompetensi Aparatur Desa dan 

Partisipasi Masyarakat 

berpengaruh nyata dan penting 

terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa. 

Sedangkan secara simultan 

Kompetensi Aparatur Desa dan 

Partisipasi Masyarakat juga 

berpengaruh nyata dan penting 

terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa.  

 

E. Kerangka Konseptual  
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Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode 

penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai 

kerangka pemecahan masalah antara lain: 

 
Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparansi 
a. Kesediaan dan 

aksesibilitas dokumen. 
b. Kejelasan dan 

kelengkapan informasi.  
c. Keterbukaan proses.  
d. Kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi.  

 

Hasil & Kesimpulan 

Desa Bonto Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng 

Pengelolaan dan Pemamfaatan Alokasi Dana Desa 

dalam Proses Pembangunan Di Desa Bonto Loe  

 

PP Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 

Akuntabilitas 
 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penatausahaan 

d. Pelaporan 

e. Pertanggungjawaban 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Sanusi (2011:13) dalam Huri, (2015) berpendapat bahwa, desain 

penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka 

memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang 

berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada 

penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.  

Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik 

pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada 

makna. Peneliti kualitatif ini perlu memiliki keterampilan komunikasi. dalam 

percakapan yang baik dan pemahaman yang luas tentang lingkungan sosial 

apa yang terjadi dan berkembang. Peneliti harus memahami bagiamana 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi 

dana desa dalam proses pembangunan di Desa Bonto Loe Kecamatan 

Bissappu Kabupaten Bantaeng 

 
B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang 

akan di teliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti 

untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan 
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masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). 

 
C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu 

Kabupaten Bantaeng. Waktu penelitian di lakukan selama 2 bulan yaitu mulai 

dari Mei - Juni 2022.  

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti (Sugiyono, 

2017). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada 

narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data. Data primer dalam penelitian ini 

adalah aparat desa pada Desa Bonto Loe. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen (Sugiyono, 2017). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh 

dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan di Desa Bonto Loe. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa : buku, daftar hadir Musrenbang, 

Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa, dan lain-lain yang berhubungan 

penelitian. 
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E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian ini diantaranya: 

1. Dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017).  

2. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan 

pelaporan keuangan dan sistem informasi keuangan yang ada di desa.  

3. Wawancara yaitu melakukan tanyajawab dan diskusi secara langsung 

dengan informan yang terdiri dari perangkat pemerintah desa yang baik 

berhubungan atau tidak berhubungan langsung dengan perencanaan 

anggaran. 

F. Instrumen Penelitian  

Menurut (Sugiyono, 2017) dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen 

penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen atau alat yang menjadi 

penelitian adalah peneliti itu sendiri Dalam melakukan proses wawancara, 

peneliti juga menggunakan beberapa alat dalam instrumen penelitian, 

diantaranya:  

1. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara  

2. Alat tulis menulis  

3. Handphone (kamera) 
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G. Teknik Analisis 

Menurut Wahyuni, (2019), analisis data di sederhanakan dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut yaitu : 

a. Pengumpulan data/informasi,  

Yaitu kegiatan mengumpulkan data yang ada di lapangan, baik dilakukan 

dengan wawancara kepada narasumber, maupun data yang diperoleh dari 

hasil pencatatan dokumentasi. Dari data tersebut dicatat dengan teliti oleh 

peneliti. 

b. Reduksi data,  

 Dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap 

data/informasi yang diperoleh dari lapangan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Untuk tahap ini peneliti membuat kategorisasi atas 

fenomena dengan mempelajari data secara teliti.  

c. Penyajian data  

Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik suatu 

kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyatukan Kembali data yang telah 

dikategorisasi untuk menemukan kategori utama terkait dengan masalah 

penelitian.  

d. Penarikan kesimpulan,  

Dalam hal ini data yang telah dihimpun kemudian ditelaah oleh peneliti. 

Hasilnya akan dibandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada 

kajian teori. Selanjutya berdasarkan hasil perbandingan antara data yang 

diperoleh dari lapangan dengan kajian teori ditarik suatu kesimpulan 

mengenai implementasi sistem akuntansi dan laporan keuangan untuk 

melihat transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana desa, 
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sebagaimana untuk membuat suatu kesimpulan yang selaras dengan 

tujuan dari penelitian ini. 

H. Keabsahan Data  

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Credibility  

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. dalam peneltian 

ini menggunakan metode triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.  

a. Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga 

sumber data (Sugiyono, 2017)  
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b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar, (Sugiyono, 2017). 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Lokasi Penelitian 

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ±120 km2 arah selatan 

Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21’13’’- 

5°35’26’’ Lintang Selatan dan 119°51’42’’- 120°05’27’’ Bujur Timur. Luas 

wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2.  

Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Posisi geografisnya, Kabupaten Bantaeng memiliki batas-batas:  

a. Sebelah Utara - Kabupaten Gowa dan Bulukumba;  

b. Sebelah Selatan - Laut Flores;  

c. Sebelah Barat – Kabupaten Jeneponto;  

d. Sebelah Timur – Kabupaten Bulukumba.  

Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 

46 desa dan 21 kelurahan, yaitu: Kecamatan Bissappu (4 desa dan 7 

kelurahan), Uluere (6 desa), Sinoa (6 desa), Bantaeng (1 desa dan 8 

kelurahan), Eremerasa (9 desa), Tompobulu (6 desa dan 4 kelurahan), 

Pa’jukukang (10 desa), dan Gantarangkeke (4 desa dan 2 kelurahan).  

Penelitian di lakukan pada kecamatan Bissappu tepatnya Desa Bonto Loe.  

Desa Bonto Loe merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonto Jaya pada 

Tahun 1997, sebelum di mekarkan Bonto Loe adalah sebuah Dusun yang 

dipimpin oleh perempuan bernama Sukmawati, setealah pemekaran tersebut 

Desa Bonto Loe dipimpin oleh H. Makka. 
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Pemekaran menjadi Desa Bonto Loe, tidak lepas dari Pemerintah 

Kecamatan Bisappu dan Beberapa tokoh masyarakat, dantaranta Bapak 

H.Muhammad Arsyad, Drs. M. Ribi dan Beberapa tokoh pemuda. Tahun 1998 

Desa Bonto Loe sudah menjadi desa defenitif. Tahun itu pula diadakan 

pemelihan desa untuk pertama kali dan terpilih bapak H. Makka sebagai kepala 

desa  Pada tahun 2005 diadakan kembali pemilihan kepala desa yang diikuiti 

oleh tiga kandidat yakni Bapak H. Makka, M. Nasir dan H. Saharuddin, dan 

bapak H. Makka kembali terpilih pada saat itu. 

Pada Tahun 2011 kembali diadakan pemelihan oleh tiga kandidat yakni 

Bapak H. Saharuddin, H. Jufri dan Bapak Idrus. Dan yang terpilih pada saat itu  

adalah Bapak H. Saharuddin yang menjabat sampai tahun 2017. Tahun 2017 

kemali diadakan pemilihan yang diikuti oleh tiga kandidiat yakni Bapak H.Jufri, 

Bapak H. Saharuddin dan Bapak H.Mukhsin, yang terpilih pada saat itu adalah 

Bapak H.Jufri yang menjabat sampai tahun 2023. 

 
2. Visi dan Misi 

a. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng 

1) Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Bantaeng Yang Sejahtera Lahir Dan Batin 

Beroreantasi Pada Kemajuan , Keadilan , Kelestarian , Dan Keunggulan 

Berbasis Agama Dan Budaya Lokal”. 

2) Misi 

a) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b) Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja. 
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c) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 

dan pelayanan sosial dasar lainnya  

d) Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur 

yang berbasis kelestarian lingkungan 

e) Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan 

b. Visi dan Misi Desa Bonto Loe 

1) Visi Desa Bonto Loe 

Visi adalah suatu cita-cita yang menantangakan dicapai tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan 

kebutuhan desa, Penyusunan Visi Desa Bonto Loe ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak 

yang berkepentingan di desa Bonto Loe seperti pemerintah Desa, BPD, 

LPM, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, Lembaga 

masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan 

kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah Pembangunan 

Kecamatan Bissappu, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi 

desa Bonto Loe adalah: MEMBANGUN DESA BONTO LOE 

BERSAMA MASYARAKAT “ 

2) Misi Desa Bonto Loe 

Berdasarkan dengan Visi Pembangunan Desa Bonto Loe, maka di 

tetapkan delapan Misi sebagai berikut : 

a) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

b) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) 
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c) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. 

d) Mengoptimalkan Kearipan Lokal Desa Bonto Loe, antara lain: 

 Kesenian Gambus 

 Gasidah Rabbana 

 Pamanca  

 Pakarena 

e) Pembangunan Infrastruktur, antara lain: 

 Pembangunan Gedung BPD Desa Bonto Loe 

 Pembangunan Gedung PKK Desa Bonto Loc 

 Pembangunan Mesjid dan Mushollah serta Rehab Mesjid dan 

Mushollah. 

 Pengadaan lapangan Sepak bola sekaligus menjadi tempat 

Shalat ID. Pengadaan lapangan olah raga. 

 Pengadaan dan bantuan jambang keluarga. 

 Pengadaan pekuburan umum (TPU) 

 Memberi rehap rumah / bedah rumah. 

 Pembangunan sarana air bersih 

 Pembangunan pagar keliling Poskesdes Desa dan Pustu. 

f) Pembangunan bidang agama 

g) Pembangunana bidang pemuda dan olah raga 

h) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

 
c. Struktur Organisasi Desa Bonto Loe 

Gambaran struktur organisasi Desa Bonto Loe dapat dilihat sebagai berikut 

: 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Bonto Loe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Kantor Desa Bonto Loe (2022) 

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa 

Tugas dan fungsi perangkat desa sesuai yang tertera pada struktur 

organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut 

1. Kepala Desa 

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Kepala Desa 

H. Jufri 

Sekretaris Desa 

Muh. Nasir, S.Pdi 

KAUR 

Perencanaan 

Junaeda 

KAUR 

Keuangan 

Hj. Sri Susanti 

KAUR Tata 

Usaha & Umum 

Jumrawati, S.E 

KASI 

Pemerintahan 

Supianti, S.E 

KASI 

Kesejahteraan 

Hj. Sri Susanti 

KASi 

Pelayanan 

Sri Suharni 

KADUS Parangtala 

Rosmawati, S.Pdi 

KADUS  

Bangkala Loe 

Hamsir 

KADUS  

Bungung Bale 

Abd Azis 

KADUS  

Kasisang 

Selvi Rahaya, S.I.Kom 

Staf Staf Staf 



 
            

 

48 

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:  

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 

3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

4) Menetapkan Peraturan Desa; 

5) Menetapkan APB Desa; 

6) Membina kehidupan masyarakat Desa; 

7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa 

10) Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

12) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa; 

13) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa; 

14) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

15) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

16) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-

undangan; 

17) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Sekretaris Desa 

a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 
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b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:  

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum. 

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas 

Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa. 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan 

Pemerintah yang lebih tinggi 

3. KAUR Tata Usaha dan Umum 

a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
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b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:  

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas; 

2) Melaksanakan administrasi surat menyurat; 

3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa; 

4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa; 

5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor. 

6) Penyiapan rapat-rapat; 

7) Pengadministrasian aset desa. 

8) Pengadministrasian inventarisasi desa; 

9) Pengadministrasian perjalanan dinas; 

10) Melaksanakan pelayanan umum 

4. KAUR Perencanaan 

a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 

b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai 

fungsi:  

1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa; 

2) Menyusun RAPBDes; 
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3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa; 

4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa; 

5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa 

(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa); 

6) Menyusun laporan kegiatan Desa; 

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

5. KAUR Keuangan 

a. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. 

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan 

seperti: 

1) Pengurusan administrasi keuangan, 

2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

3) Verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala 

desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, 

4) Serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau 

Kepala Desa 

 
6. KASI Pemerintahan 

a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

di bidang pemerintahan. 

b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. 

c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:  



 
            

 

52 

1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;  

2) Menyusun rancangan regulasi desa; 

3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan; 

4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Desa; 

5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;  

6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan; 

7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa; 

8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;  

9) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasa 

7. KASI Kesejahteraan 
 
a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

di bidang kesejahteraan. 

b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan . 

c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai 

fungsi:  

1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

sosial budaya; 

2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

ekonomi; 

3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

politik; 

4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

lingkungan hidup; 
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5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

pemberdayaan keluarga; 

6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

pemuda, olah raga dan karang taruna; 

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

8. KASI Pelayanan 

a. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 

bidang kesejahteraan. 

b. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. 

c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:  

1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat Desa; 

2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa; 

3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

4) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan 

ketenagakerjaan masyarakat Desa; 

5) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk; 

6) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian; 

7) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan; 

8) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan; 

9) Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan 

9. Kepala Dusun 
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a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan 

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 

wilayahnya. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Dusun memiliki fungsi:  

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. 

d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 

f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

 
B. Hasil Penelitian 

1. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara 

terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus 

diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi 

secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan 

kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepda pemerintah desa. 

Transparansi dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni ; Adanya 

ketersediaan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, 

Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparan. 
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a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen 

Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat 

memudahkan masyarakat Desa untuk mengakses informasi tentang 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai 

ketersediaan dan aksesitabilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa 

dalam proses pembangunan? 

“Menggunakan poster atau baliho yang setiap tahun dicetak, yang 
didalamnya sudah tercantum baik itu penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana 
pada saat ini, selain itu ada juga dalam bentuk dokumen yakni dalam 
bentuk LPJ” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa aksesitabilitas 

dokumen dalam pengelolaan dana desa melalui baliho dan poster didalamnya 

sudah tercantum baik itu penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, 

pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana pada saat ini, 

selain itu ada juga dalam bentuk dokumen yakni dalam bentuk LPJ 

 
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi. 

Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh 

pemerintah Desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh 

masyarakat. Kemudian pemerintah Desa harus dapat memberikan 

informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan Dana Desa 

dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai 

kejelasan dan kelengkapan informasi.? 
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“Jadi setiap akhir tahun itu disampaikan transparansi penggunaan 
dana bersama dengan BPD dan Masyarakat laporan penggunaan dana 
akhir tahun, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang 
disampaikan kepada masyarakat, yang nantinya akan di tanggapi 
masyarakat”. 

 
Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kejelasan dan 

kelengkapan informasi sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Bonto Loe, 

Pemerintah desa melaporkan setiap tahun penggunaan dana yang diikuiti 

oleh Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil dari 

laporan tersebut nantinya akan ditanggapi oleh masyarakat. 

 
c. Keterbukaan proses 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 

tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk 

pemerintah Desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, 

benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat Desa mempunyai hak 

untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang 

keterbukaan proses dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana 

desa dalam proses pembangunan di Desa Bonto Loe.? 

“Proses peitunggunaan anggaran diawali dengan musyawarah, 
setelah terealisasi kita akan sampaikan kepada masyarakat tentang 
penggunaan dana tersebut. Transparansi dengan dokumentasi dan 
penyampaian laporan oleh bapak kepala desa dan baliho baliho.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai keterbukaan proses dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dapat disimpulkan 

bahwa transparansi dengan dokumentasi  dan penyampaian laporan oleh 

bapak kepala desa dan baliho baliho.” 

 
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparan. 
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Regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah Desa juga harus 

membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam 

setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai 

dokumen ini merupakan keinginan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang kerangka 

regulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam 

proses pembangunan di Desa Bonto Loe.? 

“Sejak Bapak Kades menjabat setiap anggaran yg direncanakan 
sesuai regulasi, realisasi, baik laporan secara umum kepada masayarakat, 
melalui rapat dengan forum BPD dan baliho2. Sejak adanya dana desa ini 
sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kerangka 

regulasi yang menjamin transparansi sudah dilakukan melaui laporan 

secara umum kepada masayarakat, melalui rapat dengan forum Badan 

Permusyarawatan Desa (BPD) selain itu penyampaian penggunaan 

anggaran dana desa disampaikan melalui baliho. Sejak mulai 

disalurkannya dana desa ini sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai transparansi pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bonto Loe dapat disimpulkan bahwa 

Transparansi pengelolaan dana desa melalui baliho dan poster didalamnya 

sudah tercantum baik itu penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, 

pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana pada saat ini, 

selain itu ada juga dalam bentuk dokumen yakni dalam bentuk LPJ 

mengenai penggunaan dana yang diikuiti oleh Badan Permusyarawatan 

Desa (BPD) dan masyarakat. Sejak mulai disalurkannya dana desa di 

Desa Bonto Loe sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada. 
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2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

Akuntabiltias memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan 

desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai 

dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja 

pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas terdiri dari beberapa tahap diantaranya adalah tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

 
a. Tahap Perencanaan 

Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa diawali dengan 

proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah 

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan 

pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang 

bagaimana strategi pemerintah desa dalam proses perencanaan 

pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa? 

1. Menganalisis, monitoring dan mengevaluasi apa apa saja kegiatan 
yang akan dilakukan,  

2. Mengundang semua elemen masyarakat, mitra desa yang ada di desa 
untuk strategi pembangunan desa yg akan datang, yg hasilnya di buat 
dalam satu dokumen RPMJDES yg kemudian ditindaklanjuti dalam 
RKPD 

3. Setelah RKPD selesai di tuangkan dalam bentuk APBDesa yg setiap 
tahun dianggarkan apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan 
setelah itu diadakan musyawarah utuk memetapkan anggran.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam tahap 

perencanaan dilakukan melalui proses menganalisis, monitoring dan 
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mengevaluasi apa apa saja kegiatan yang akan dilakukan, dalam tahap 

perencanaan dilakukan dengan mengundang semua elemen masyarakat, 

mitra desa. Setelah RKPD selesai di tuangkan dalam bentuk APBDesa yg 

setiap tahun dianggarkan apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan 

setelah itu diadakan musyawarah utuk memetapkan anggran. 

b. Tahap pelaksanaan 

Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang 

telah ditetapkan APBDesa. Ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa 

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang tahap 

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa ? 

“Itulah gunanya musyawarah diadakan untuk meminimalisir kendala 
dan hambatan, salah satu sata cara yakni membentuk tim monitoring 
tugasnya untuk memonitor apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan 
masyarakat dan cocok untuk dilaksanakan” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam tahap 

pelaksanaan dibentuk tim monitoring yang bertugas untuk melihat apakah 

kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, 

apabila kegiatan tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

akan dilaksanakan. 

c. Tahap penatausahaan 

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik 

penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang  

pelaksanaan penatausahaan pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana 

desa ? 

“Semua perangkat desa berperan untuk membuat penatausahaan, 
jadi bisa saya katakan sangat minim hambatan, karana kominikasi sesama 
perangkat desa terjalin dengan baik” 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang 

pelaksanaan penatausahaan pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana 

desa ?  

“Pencatatan sudah dilakukan dengan baik pada Buku Kas , Buku 
Pajak dan Buku Bank, dan seluruh penerimaan dan pengeluaran telah 
dicatat sesuai buku.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

penatausahaan yang dilakukan tidak terdapat hambatan karena 

komunikasi sesame perangkat desa terjalin dengan baik. Dan seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, buku kas 

pembantu pajak dan buku bank. 

 
d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban 

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan 

tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena menyediakan 

informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan 

sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan   

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang 

pelaporan dan peratnggungjawaban pemerintah desa dalam proses 

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ? 
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“Dana Desa sebanyak 3 kali pencairan jadi setiap pelaporan melalui 
bentuk dokumen (LPJ) dilaporkan ke Bupati melalui Camat yg di tindak 
lanjuti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), selain itu ada juga melalui 
pelaporan online dengan aplikasi SISKUDES yang terhubung langsung ke 
BPKD Pusat yang dilihat langsung oleh Kementrian Desa.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pelaporan dan 

peratanggung jawaban dilakukan dalam bentuk dokumen LPJ yang 

dilaporkan ke camat dan diteruskan ke bupati yang kemudian ditindak 

lanjuti oleh PPKD dab BPKD. Pelaporan juga dilakukan memlalui aplikasi 

SISKUEDES. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bonto Loe dapat disimpulkan bahwa 

Tahap perencanaan dilakukan melalui proses menganalisis, monitoring 

dan mengevaluasi apa apa saja kegiatan yang akan dilakukan, dalam 

tahap perencanaan dilakukan dengan mengundang semua elemen 

masyarakat, mitra desa. Setelah RKPD selesai di tuangkan dalam bentuk 

APBDesa yg setiap tahun dianggarkan apa-apa saja kegiatan yang akan 

dilaksanakan setelah itu diadakan musyawarah utuk memetapkan 

anggran. Apabila perencanaan diaggap sudah sesuai dengan apa yang 

dinginkan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, dalam pelaksanaan dibentuk 

tim monitoring yang bertugas untuk melihat apakah kegiatan tersebut 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, apabila kegiatan 

tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan 

dilaksanakan. Setelah kegetiatan selesai dilakukan penatausahaan oleh 

bendahara yang bertugas mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran 

dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. 

Kemudian dilaporkan dan diperatanggung jawabakan dilakukan dalam 
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bentuk dokumen LPJ yang dilaporkan ke camat dan diteruskan ke bupati 

yang kemudian ditindak lanjuti oleh PPKD dab BPKD. Pelaporan juga 

dilakukan memlalui aplikasi SISKUEDES. 

 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Transparansi pemerintah desa Bonto Loe mengelola keuangan secara 

terbuka dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni ; Adanya ketersediaan 

aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan 

proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparan. 

Ketersediaan aksesibilitas dokumen sudah sesuai dengan Indikator 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 

Tahun 2014 yaitu (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh 

masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang 

digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan 

kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. Dokumen pengelolaan Dana Desa dibuat dalam format yang 

memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya,  

Kejelasan dan kelengkapan informasi sudah sesuai dengan Indikator 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dengan adanya kelengkapan 

informasi tersebut masyarakat Desa Bonto Loe memiliki akses mengenai 

penggunaan Dana Desa dengan tersedia informasi yang lengkap mengenai 

jumlah Dana Desa dan diperuntukkannya didalam APBDes. Segala kegiatan 

yang menggunakan Dana Desa selalu disampaikan kepada mayarakat setap 

ahkhir tahun. Pemerintah Desa Bonto Loe Memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
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masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggung jawaban pemerintah Desa Bonto Loe dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa  yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang undangan.  

Pemerintah Desa Bonto Loe telah memberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah 

dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui poster dan baliho yang 

telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan kegiatan apa saja yang 

sedang dilaksanakan dan rincian anggaran kegiatan tersebut. Setelah 

kegiatan tersebut selesai Pemerintah Desa Bonto Loe dalam hal ini bapak 

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan tersebut bersama masyarakat. 

Selain penyampaian langsung pemerintah Desa Bonto Loe juga 

menyampiakan melalui baliho. Pemerintah Desa Bonto Loe telah memberikan 

informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa 

sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan 

masyarakat. Pemerintah desa sudah melakukan kegiatan sesuai prosedur 

pengelolaan ADD. Setiap pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris, 

bendahara, BPD dan tokoh masyarakat sudah melakukan tugas dan 

wewenangnya dalam melakukan pengelolaan ADD.  

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa indikator yang dimaksud 

dalam penelitian ini antara lain sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya 

publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan 

mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan 
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pemerintah Desa Bonto Loe kepada masyarakat. Prinsip transparansi 

menciptakan kepercayaan timbalbalik antara masyarakat dan pemerintah 

melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Damayanti (2018) menunjukkan 

bahwa transparansi dalam pengelolaan ADD pada desa Tegiri sudah 

berpedoman dan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena 

pencatatan kas masuk dan keluar dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakat. Tandi ( 2018) dalam penelitiannya menujukkan bahwa Tahap 

perencanaan Dana Desa di Desa Saemba telah menerapkan prinsip 

transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat 

antusias dalam forum musyawarah desa. 

Sejalan dengan pendapat Hariyoso (2002) mengatakan bahwa ada 

empat bentuk implikasi transparansi yang diperlukan, antara lain: (1) semua 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus terbuka bagi siapa 

saja. Ketidak- terbukaan informasi akan mendorong terjadinya 

penyelewengan; (2) mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada 

keterbukaan dalam memperoleh akses informasi; (3) masya- rakat harus 

memiliki akses untuk memperoleh semua informasi/ dokumen yang berkaitan 

dengan publik; dan (4) semua informasi tersebut harus dapat/mudah 

dimengerti oleh masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa transparansi pengelolaan ADD di Desa Bonto Loe sudah memenuhi 

unsur transparansi. 

Di samping transparansi, akuntabilitas juga merupakan standar 

profesional yang harus dicapai/ dilaksanakan aparat pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan 
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sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka 

dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kele- mahannya. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikemukan Jabbra dan Dwivedi (1989), akuntabilitas publik 

merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan.  

Dalam tahap perencanaan pemerintah Desa Bonto Loe telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan melibatkan 

masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di 

Desa Bonto Loe, perencanaan ini tersusun dengan baik mulai dari tahap 

menganalisis, monitoring dan mengevaluasi apa apa saja kegiatan yang akan 

dilakukan, yg hasilnya di buat dalam satu dokumen RPMJDes yg kemudian 

ditindaklanjuti dalam RKPDes yang kemudian dianggarkan dalam APBDesa. 

Perencanaan ADD harus memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab 

yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan 

informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang 

dilaksanakan melalui rapat. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar 

penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat 

sasaran. 

Keberhasilan pembangunan bertitik tolak dari perencanaan yang 

komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa 

disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok 

penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala 

prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif 

pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan. 

Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Bonto Loe telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, dari hasil wawancara 
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dengan Sekretaris Desa Bonto Loe dimana tahap pelaksanan diawali dengan 

musyawarah diadakan untuk meminimalisir kendala dan hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan, salah satu sata cara yakni membentuk tim monitoring 

tugasnya untuk memonitor apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan 

masyarakat dan cocok untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah 

Desa Bonto Loe telah memberikan informasi secara transparan kepada 

masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti 

memasang pengumuman melalui poster dan baliho yang telah disediakan oleh 

desa yang berisi jadwal kegiatan kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan. 

Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini 

ditujukan untuk pembangunan fisik desa yang menyangkut pembangunan 

infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan pemberdayaan 

masyarakat bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi 

masyarakat.  

Selain itu pemerintah Desa Bonto Loe juga membentuk tim monitoring 

yang bertugas untuk memonitor apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan 

masyarakat dan cocok untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Ada beberapa 

kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bonto Loe yakni 

Program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas 

Pemerintah Desa Bonto Loe diantaranya adalah : 

a. Pembangunan gedung perpustakaan desa 

b. Pembangunan jalan tani 

c. Pembuatan WC pribadi untuk masyarakat di desa 

d. Pembangunan lapangan 

e. Rehab masjid 
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f. Rehab rumah 

g. Pembagian kilometer 

h. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

i. Pembangunan Sekolah TK 

j. Pembangunan Gapura, batas desa, batas dusun 

 
Dalam tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Bonto 

Loe telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, ini 

disampaikan oleh Sekretaris Desa Bonto Loe tahap penatausahaan bisa 

dikatakan sangat minim hambatan, karana komunikasi sesama perangkat 

desa terjalin dengan baik. Mereka menyadari bahwa dengan komunikasi yang 

terjalin dengan baik akan mempemudah penatausahaan yang dilakukan oleh 

bendahara desa.  

Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 

(satu) dan ayat 2 (dua) tentang penatausahaan menyatakan bahwa (1) 

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa (2) Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap ahir bulan secara tertib, ini sudah sesuai dengan yang 

diterapkan oleh pemerintah Desa Bonto Loe. Selain itu bendahara Desa Bonto 

Loe sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan baik 

pada Buku Kas , Buku Pajak dan Buku Bank. Bendahara desa Bonto Loe telah 

melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku artinya Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bonto Loe 

sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan proses pencatatan yang 

teratur dari bendahara desa pada setiap akhir periodenya sehingga dapat di 

simpulkan bahwa telah tercapai akuntabilitas dalam penatausahaan. 
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Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

pemerintah Desa Bonto Loe telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan 

baik. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bonto Loe mengenai apa 

saja jenis pelaporan yang di lakukan oleh pemerintah desa dalam proses 

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, mengatakan bahwa 

Dana Desa sebanyak 3 kali pencairan jadi setiap pelaporan melalui bentuk 

dokumen (LPJ) dilaporkan ke Bupati melalui Camat yg di tindak lanjuti Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD), selain itu ada juga melalui pelaporan online dengan aplikasi 

SISKUDES yang terhubung langsung ke BPKD Pusat yang dilihat langsung 

oleh Kementrian Desa. 

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan 

bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada 

pemerintah Desa Bonto Loe. Pertanggungjawaban dilakukan secara 

administratif. Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban 

pemerintah desa Bonto Loe atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

secara administratif berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan 

dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian 

oleh Camat akan tindak lanjuti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Berdasarkan pengamatan 

peneliti bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada 

masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada transparansi atau keterbukaan 

oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada 

masyarakat dalam bentuk informasi berpa baliho yang dipasang di kantor desa 

Bonto Loe. 
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Selain itu penggunaan aplikasi SISKEUDes. Dengan adanya 

SISKEUDes ini dapat mempermudah dalam menyajikan laporan Anggaran 

Dana Desa kedepannya, serta dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah 

untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan dari penerapan aplikasi 

tersebut. Setelah saya turun langsung di lapangan melakukan penelitian 

dengan narasumber sekretaris Desa menunjukkan bahwa pemerintah Desa 

Bonto Loe sudah mampu dan sangat memahami dengan baik mengenai 

penggunaan aplikasi Siskeudes, karena dengan adanya SISKEUDes sangat 

membantu dan memudahkan dalam penginputan dan pembuatan laporan 

keuangan yang ada pada desa Bonto Loe. 

Beberapa indikator yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 antara lain, dalam tahap perencanaan pemerintah Desa 

Bonto Loe telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu 

dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan 

pertanggungjawaban di Desa Bonto Loe, perencanaan ini tersusun dengan 

baik mulai dari tahap menganalisis, monitoring dan mengevaluasi apa apa saja 

kegiatan yang akan dilakukan. Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa 

Bonto Loe telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat 

mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan Dalam tahap 

penatausahaan Bendahara desa Bonto Loe telah melakukan pencatatan untuk 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku artinya 

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bonto Loe sudah dilaksanakan 

dengan baik, terlihat dengan proses pencatatan yang teratur dari bendahara 
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desa pada setiap akhir periodenya sehingga dapat di simpulkan bahwa telah 

tercapai akuntabilitas dalam penatausahaan. Dalam tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban melalui bentuk dokumen (LPJ) dilaporkan ke Bupati 

melalui Camat yg di tindak lanjuti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), selain itu ada juga melalui 

pelaporan online dengan aplikasi SISKUEDes yang terhubung langsung ke 

BPKD Pusat yang dilihat langsung oleh Kementrian Desa. 

Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989), akuntabilitas diperlukan karena 

aparatur pemerintah harus mempertanggung-jawabkan tindakan dan 

pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat 

kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan 

informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan 

oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna 

pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan 

bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang 

dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan 

apa dampaknya  

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sukardi, 2020) diungkapkan dalam 

penelitian ini yaitu akuntabilitas penggunaan ADD di Desa Sondo Kecamatan 

Monta Kabupaten Bima dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan 

aturan penggunaan Alokasi Dana Desa. (Jannah & Ardiansyah, 2020) 

memberikan kesimpulan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanngungjawaban dengan mengacu 

pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, penulis 
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menyimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa 

Poto telah dikelola secara baik dan akuntabel serta transparan. 

Dari berbagai gambaran hasil wawancara dan observasi di atas 

tergambar bahwa transparansi dan akuntabilitas sudah dipenuhi oleh 

pemerintah Desa Bonto Loe. Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas tersebut akan sangat besar artinya bagi upaya 

memperbaiki penyelenggaraan pemerintah Desa Bonto Loe kususnya dalam 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bonto Loe. Karena itu upaya 

yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

menjadi suatu keniscayaan kalau kita ingin untuk mewujudkan pelayanan 

publik yang lebih baik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

 

72 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

alokasi dana desa dalam proses pembangunan di Desa Bonto Loe Kecamatan 

Bissappu Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan baik, sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014. Pemerintah Desa Bonto Loe telah menerapkan prinsip 

transparansi yakni ;Keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh 

masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, 

adanya laporan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut 

yang dilakukan pemerintah Desa Bonto Loe kepada masyarakat. Prinsip 

transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan 

pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Apabila 

prinsip transparansi terpenuhi akuntabilitas juga akan mudah dijalankan 

dengan baik mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 

penatausahaan kegiatan, pelaporan kegiatan sampai pada tahap 

pertanggungjawaban kegiatan tersebut. 

 
B. Saran 

1 Pengelolaan ADD merupakan sarana efektif yang dapat menunjang 

keberhasilan program atau kegiatan di desa. Oleh karena itu pemahaman 

prinsip akubtabilitas dan transparansi harus dilakukan seefektif mungkin 

oleh pemerintah desa guna meningkatkan semangat, motivasi dan 

kreativitas masyarakat dalam membangun desa.  

72 
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2 Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana 

Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanannya akan lebih baik dan dapat 

menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana 

pengelola ADD.  

3 Peneliti merekomendasikan buat pemerintah Desa Bonto Loe agar bisa 

membuat website desa, agar seluruh kegiatan kegiatan desa lebih mudah 

diakses oleh masyarakat Desa Bonto Loe. Sehingga melalui website 

tersebut kepala desa bias memberikan informasi atas segala bentuk 

dokumen alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan 

meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.   
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LAMPIRAN 3  PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN : SEKRETARIS DESA BONTO LOE  

TANGGAL : 1 JUNI 2022 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Bagaimana sejarah 

singkat Desa Bonto Loe 

Kecamatan Bissappu 

Kabupaten Bantaeng ? 

Desa Bonto Loe merupakan hasil 

pemekaran dari Desa Bonto Jaya 

pada Tahun 1997, sebelum di 

mekarkan Bonto Loe adalah 

sebuah Dusun yang dipimpin 

oleh perempuan bernama 

Sukmawati, setealah pemekaran 

tersebut Desa Bonto Loe 

dipimpin oleh H. Makka. 

Pemekaran menjadi Desa Bonto 

Loe, tidak lepas dari Pemerintah 

Kecamatan Bisappu dan 

Beberapa tokoh masyarakat, 

dantaranta Bapak H.Muhammad 

Arsyad, Drs. M. Ribi dan 

Beberapa tokoh pemuda. Tahun 

1998 Desa Bonto Loe sudah 

menjadi desa defenitif. Tahun itu 

pula diadakan pemelihan desa 

untuk pertama kali dan terpilih 

bapak H. Makka sebagai kepala 

desa  Pada tahun 2005 diadakan 

kembali pemilihan kepala desa 

yang diikuiti oleh tiga kandidat 

yakni Bapak H. Makka, M. Nasir 

dan H. Saharuddin, dan bapak H. 

Makka kembali terpilih pada saat 

itu. Pada Tahun 2011 kembali 

diadakan pemelihan oleh tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Desa 
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kandidat yakni Bapak H. 

Saharuddin, H. Jufri dan Bapak 

Idrus. Dan yang terpilih pada saat 

itu  adalah Bapak H. Saharuddin 

yang menjabat sampai tahun 

2017. Tahun 2017 kemali 

diadakan pemilihan yang diikuti 

oleh tiga kandidiat yakni Bapak 

H.Jufri, Bapak H. Saharuddin dan 

Bapak H.Mukhsin, yang terpilih 

pada saat itu adalah Bapak 

H.Jufri yang menjabat sampai 

tahun 2023 

2 Apa Visi dan Misi Desa 

Bonto Loe Kecamatan 

Bissappu Kabupaten 

Bantaeng ?  

Visi dan Misi Desa Bonto Loe 

dapat dilihat dalam dokumen 

RKPDes 

 

 

Indikator 

Desa 

3 Bagaimana struktur 

oraganisasi Desa Bonto 

Loe Kecamatan 

Bissappu Kabupaten 

Bantaeng ? 

Struktur Oraganisasi Desa 

Bonto Loe dapat dilihat pada 

dinding Kantor Desa Bonto Loe 

 

 

 

Indikator 

Desa 

4 Apa program kerja Desa 

Bonto Loe Kecamatan 

Bissappu Kabupaten 

Bantaeng ? 

  

Program Kerja Desa Bonto Loe 

dapat dilihat dalam RKPDes 

 

Indikator 

Desa 

5 Bagaimana 

ketersediaan dan 

aksesitabilitas dokumen 

dalam pengelolaan dan 

peruntukan dana desa 

Menggunakan poster atau baliho 

yang setiap tahun dicetak, yang 

didalamnya sudah tercantum baik 

itu penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, pembinaan, 

pemberdayaan dan 

 

Indikator 

Transparansi 
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dalam proses 

pembangunan.? 

penanggulangan bencana pada 

saat ini, selain itu ada juga dalam 

bentuk dokumen yakni dalam 

bentuk LPJ 

6 Apakah pemerintah 

desa menyampaikan 

dan memberikan 

informasi secara 

transparan tentang 

kejelasan dan 

kelengkapan informasi 

terkait proses 

pengelolaan dan 

pemanfaatan alokasi 

dana desa  dalam 

proses pembangunan 

kepada masyarakat 

desa.? 

Jadi setiap akhir tahun itu 

disampaikan transparansi 

penggunaan dana bersama 

dengan BPD dan Masyarakat 

laporan penggunaan dana akhir 

tahun, dan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan 

yang disampaikan kepada 

masyarakat, yang nantinya akan 

di tanggapi masyarakat 

 

 

 

 

 

Indikator 

Transparansi 

7 Apakah pemerintah 

desa melakukan 

keterbukaan proses 

dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan alokasi 

dana desa dalam proses 

pembangunan di desa 

bonto loe? 

Proses peitunggunaan anggaran 

diawali dengan musyawarah, 

setelah terealisasi kita akan 

sampaikan kepada masyarakat 

tentang penggunaan dana 

tersebut. Transparansi dengan 

dokumentasi dan penyampaian 

laporan oleh bapak kepala desa 

dan baliho baliho.” 

 

 

 

 

Indikator 

Transparansi 

8 Sejak kapan pemerintah 

desa menerapkan 

reguasi yang menjamin 

transparan atau 

peraturan yang 

dimaksud.? 

Sejak Bapak Kades menjabat 

setiap anggaran yg direncanakan 

sesuai regulasi, realisasi, baik 

laporan secara umum kepada 

masayarakat, melalui rapat 

dengan forum BPD dan baliho2. 

Sejak adanya dana desa ini 

sudah dilakukan sesuai regulasi 

yang ada 

 

 

 

Indikator 

Transparansi 

9 Bagaimana strategi 

pemerintah desa dalam 

proses perencanaan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan alokasi 

dana desa. ? 

a. Menganalisis, monitoring 
dan mengevaluasi apa apa 
saja kegiatan yang akan 
dilakukan,  

b. Mengundang semua elemen 
masyarakat, mitra desa yang 
ada di desa untuk strategi 

 

Indikator 

Akuntabilitas 
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pembangunan desa yg akan 
datang, yg hasilnya di buat 
dalam satu dokumen 
RPMJDES yg kemudian 
ditindaklanjuti dalam RKPD 

c. Setelah RKPD selesai di 
tuangkan dalam bentuk 
APBDesa yg setiap tahun 
dianggarkan apa-apa saja 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan setelah itu 
diadakan musyawarah utuk 
memetapkan anggran. 

10 Apakah ada kendala 

dalam pelaksanaan 

pembangunan terkait 

alokasi dana desa.? 

Semua perangkat desa berperan 

untuk membuat penatausahaan, 

jadi bisa saya katakan sangat 

minim hambatan, karana 

kominikasi sesama perangkat 

desa terjalin dengan baik 

 

 

Indikator 

Akuntabilitas 

11 Apa saja jenis pelaporan 
yang di lakukan oleh 
pemerintah desa dalam 
proses 
pertanggungjawaban 
pengelolaan alokasi 
dana desa.? 

Dana Desa sebanyak 3 kali 
pencairan jadi setiap pelaporan 
melalui bentuk dokumen (LPJ) 
dilaporkan ke Bupati melalui 
Camat yg di tindak lanjuti Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) dan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (BPKD), selain 
itu ada juga melalui pelaporan 
online dengan aplikasi 
SISKUDES yang terhubung 
langsung ke BPKD Pusat yang 
dilihat langsung oleh Kementrian 
Desa 

 

 

 

 

 

Indikator 
Akuntabilitas 

  

INFORMAN : KAUR KEUANGAN DESA BONTO LOE  

TANGGAL : 1 JUNI 2022 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah semua 
pecatatan dilakukan 
dengan baik ? 

Pencatatan sudah dilakukan 
dengan baik pada Buku Kas , 
Buku Pajak dan Buku Bank, dan 
seluruh penerimaan dan 
pengeluaran telah dicatat sesuai 
buku 

 

Indikator 

Akuntabilitas 
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LAMPIRAN 5  LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5  SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT 
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LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI 
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