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ABSTRAK-Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang ada, yaitu rumusan masalah adalah 

bagaimanakah implementasi prinsip transparansi dan 

akuntanbilitas dalam pelaporan alokasi dana desa pada 3 

desa di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur.Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Gunung 

Jati, Desa Kuripan dan Desa Sukaraja di Kecamatan 

Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

transparansi pemerintah desa dalam pelaporan alokasi 

dana desa menunjukkan informasi yang diperoleh 

masyarakat dari Pemerintah Desa dan pengetahuan masih 

rendah, 4 bidang anggaran ADD yang terealisasi sebesar 

75%. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaporan 

alokasi dana desa, yaitu perencanaan dikatakan telah 

terealisasi secara optimal, pelaksanan program kegiatan 

masih dihadapkan dengan salah satu kendala terbesar 

yaitu akses jalan darat yang kurang memadai, laporan 

realisasi pengelolaan alokasi dana desa menurut sudah 

dilaporkan, penatausahaan telah dilakukan dengan 

melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan ADD 

oleh Bendahara Desa, Kepala Desa telah melaporkan 

ADD kepada Bupati melalui Camat dimana terdapat sisa 

anggaran untuk Desa Gunung Jati dan Desa Sukaraja, 

sedangkan kekurangan anggaran ADD pada Desa 

Kuripan. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap ADD 

dengan bersedia diperiksa Bupati melalui Camat.  

Kata Kunci_Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi 

Dana Desa. 

 

I. PENDAHULUAN . 

 

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil 

menuntut adanya pembaharuan guna mendukung 

pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat 

kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. 

Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, 

menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. 

Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah 

pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.  

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap 

gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud 

pengamalan sila sila dalam Pancasila demi mewujudkan 

masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan 

pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan 

pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga 

perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. 

Pelakasanaan pembangunan desa harus sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan 

dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan 

desa.Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan 

tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari 

pemerintahan pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) .  

Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan 

langsung yang  dialokasikan pada Pemerintahan Desa 

digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang 

diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang 

pemanfaatan dan administrasi  pengelolaannya dilakukan 

dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Sesuai 

dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 

menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

minimalkan akan digelontorkan secara langsung ke desa 

sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan 

diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa 

akan menerima dana miliyaran rupiah untuk kemajuan 

desa. 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan 

tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip 

akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi 

menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan 

keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui 

ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok 

pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk 

membiayai program pemerintah desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan 

terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang 

seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam 

membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. 

Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai 

pengawas langsung dan tidak lepas dari peran 

pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk 

memonitor jalannya pembangunan didesa. ADD yang 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa 

diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana 

dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana 

publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta 

pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan 

kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang 

dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk 
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penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk 

menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan 

operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Guna menghindari kecurangan pada saat proses 

pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang 

berwenang hingga masyarakat harus  mengetahui konsep 

dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya 

sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari 

perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi 

responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam 

organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan 

pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran 

aparatur bertanggung jawab atas setiapa kegiatan yang 

dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang 

membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable 

activities) dan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable 

activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan 

yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau 

suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar 

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak 

yang berwenang. 

Pengelolaan keuangan desa yang baik 

membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan 

agar aparatur desa dapat berprilaku sesuai dengan etika 

dan aturan hukum yang berlaku. Transparan adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil 

yang dicapai (Wiratna, 2015: 28). Dijelaskan pada Bab 2 

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa 

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Dengan adanya transparansi 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. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Sang pemberi amanah 

(principal) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya 

pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa 

meminimalisir terjadinya kecurangan. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ( OKU 

Timur) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Sumatera Selatan yang terbentuk sejak 2004 Dengan luas 

wilayah  adalah 3.370,00 km2  dengan jumlah penduduk 

719.081 jiwa. Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur terdiri atas 10 Kecamatan, 199 

Desa dan 3 Kelurahan dan saat ini OKU Timur sudah ada 

20 kecamatan, 7 kelurahan 305 desa dan 20 desa 

persiapan. Kecamatan Cempaka adalah salah satu 

Kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Timur terdiri 

dari 13 desatetapi yang dipilih hanya 3 desa yaitu desa 

Gunung Jati, desa Kuripan dan desa Sukaraja karena 

ketiga desa tersebut transparansi dan akuntabilitas 

masih belum baik. 

 

Tabel 1. Pendapatan dan Realiasi Alokasi Dana Desa 
Nama Desa Alokasi Dana Desa 

2017 (Dalam 

Rupiah) 

Realisasi 

Gunung Jati 62.035.062,90 57.509.790,00 

Kuripan 60.564.137,95 61.470.000,00 

Sukaraja 58.265.689,13 53.732.808,00 

Sumber: APB-Des Kecamatan Cempaka, 2017 

Data diatas adalah besaran alokasi dana desa 

pada 3 desa yang ada di Kecamatan Cempaka yaitu desa 

Gunung Jati, desa Kuripan dan desa Sukaraja. Karena 

ketiga desa tersebut belum sama sekali melaksanakan 

transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Transparansi 

pada desa Gunung Jati, desa Kuripan dan desa Sukaraja 

dari hasil wawancara dengan warga terlihat bahwa tidak 

banyak masyarakat mengetahui anggaran alokasi dana 

desa disetiap tahun dikarenakan kendala pemahaman 

masyarakat yang kurang terhadap penyaluran 

pendapatan dana yang diberikan pemerintah 

tersebut.walaupun  informasi yang  diberikan 

pemerintah desa berupa papan pemeberitahuan disetiap 

desa itu sudah ada tetapi penjelasan dari pemerintah 

desa sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan 

tidak paham atas penyaluran dana yang dilakukan 

pemerintahan desa tersebut.. Semua dana yang masuk 

dan dana yang keluar hanya diketahui oleh satu pihak 

saja sehingga inilah yang menyebabkan ketiga desa ini 

disebut tidak transparansi. Sedangkan akuntabilitas yang 

ada di desa Gunung Jati, desa Kuripan dan desa Sukaraja 

sesuai dengan wawancara dengan aparatur desa tahap  

untuk pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh 

masing-masing kepala desa kepada bupati sesuai dengan 

ketentuan yang diberikan oleh Permendagri Nomor 113 

tahun 2014 dengan mencantumkan kekayaan milik desa, 

laporan program setoral dan program daerah masuk 

desa  serta laporan penggunaan dana desa tahun 

anggaran.  

Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 

dicapai (Wiratna, 2015: 28). Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP)  menjelaskan bahwa transparansi 

adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka 

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan 

undang-undang. Dengan demikian transparansi menjadi 

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang 

rakyat dari perbuatan korupsi . dengan adanya 

transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan 

mencerminkan sikap keterbukaan. 
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Akuntabilitas 

  Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Akuntabilitas publik 

adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara luas (Wiratna, 2015: 29). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat 

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi 

kepentingan mereka. 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah (Beni Pekei, 2016 : 12). 

Objek keuangan daerah adalah keuangan daerah. 

Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah.  

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD 

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk 

pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban nya 

adalah APBDes. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan 

dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai 

berikut:  

a. Laporan Berkala, artinya laporan mengenai 

pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat 

secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat 

dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan 

ADD dan realisasi belanja ADD. 

b. Laporan akhir pengguna ADD, yang mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan 

dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi 

penyelesaian hasil akhir pengguna ADD. 

Pembinaan dan Pengawasan ADD 

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir 

pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari 

kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota 

dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan 

pemerintah kabupaten/kota meliputi: 

a. Memberikan pedoman dan bimbingan 

pelaksanaan ADD 

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan 

penyelenggaraan keuangan desa 

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan 

desa pendayagunaan aset desa 

d. Memberikan pedoman dan bimbingan 

pelaksanaan administrasi keuangan desa  

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi: 

1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa 

2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa 

3) Memfasilitasi pelaksanaan ADD 

4) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa 

yang mencakup perencanaan, dan penyusunan 

APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

APBDes. 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi: 

a. Perencanaan  

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri 

No 113 tahun 2014 sebagai berikut: 

1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan 

desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes. 

Kemudian sekretaris desa menyampaikan 

kepada kepala desa. 

2) Rancangan peraturan desa tentang APBDes 

disampaikan kepala desa kepada Badan 

Permusyawaratan desa untuk pembahasan 

lebih lanjut. 

3) Rancangan tersebut kemudian disepakati 

bersama dan kesepakatan tersebut paling 

lambat bulan oktober tahun berjalan.  

4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes 

yang telah disepakati bersama kemudian 

disampaikan oleh kepala desa kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain 

paling 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi 

rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja 

sejak diterima rancangan peraturan desa 

tentang APBDes. 

6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

7) Apabila bupati/walikota menyatakan hasil 

evaluasi rancangan peraturan desa tentang 

APBDes tidak sesuai dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, maka kepala desa melakuian 

penyempurnaan paling lama 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil dievaluasi. 

8) Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti, 

bupati/walikota membatalkan peraturan desa 

dengan keputusan bupati/walikota. 

9) Pembatalan peraturan desa sekaligus 

menyatakan berlakunya pada APBDes tahun 

anggaran sebelumnya. 

10)  Kepala desa memberhentikan peraturan desa 

paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan 

selanjutnya kepala desa bersama BPD 

mencabut peraturan desa. 

b. Pelaksanaan  

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa (Wiratna, 2015: 19-20) 
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1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan 

sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan 

dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas 

desa pada jumlah tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan operasi 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa 

ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. 

4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban 

pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan peraturan desa tentang APBDes tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan 

desa tentang APBDes ditetapkan menjadi 

peraturan desa. 

5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja 

pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan kepala desa. 

6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu 

harus dibuat rincian anggaran biaya. 

7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan 

pendanaan harus disertai dokumen antara lain 

rencana anggaran biaya. 

8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh 

sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa  

9) Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat 

permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala 

desa. 

10) Berdasarkan SPP tersebut kemudian kepala desa 

menyetujui permintaan pembayaran dan 

melakukan pembayaran. 

11) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat 

oleh bendahara. 

12) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak 

Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 

menyetorkan penerimaan potongan dan pajak 

yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Penatausahaan  

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan 

data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan 

desa pada buku administrasi keuangan, terdiri dari 

buku anggaran, buku kas umum, buku kas harian 

pembantu, buku kas pembantu pajak, buku kas 

pembantu bank (Wiratna, 2015: 14), menurut 

Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan 

pertanggungjawaban yang wwajib dibuat oleh 

bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas 

pembantu pajak, dan buku bank (wiratna, 2015: 21-

22) 

1) Buku kas umum: digunakan untuk mencatat 

berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan 

dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun 

secara kredit, digunakan juga untuk mencatat 

mutasi perbankan atau kesalahan dalam 

pembukuan. 

2) Buku kas pembantu pajak: digunakan untuk 

membantu buku kas umum dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan 

dengan pajak. 

3) Buku bank: digunakan untuk membantu buku 

kas umum dalam rangka penerimaan dan 

pengeluaran yang berhubungan dengan uang 

bank. 

d. Pelaporan 

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 

37 bahwa bentuk pelaporan sebagai berikut: 

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada bupati /walikota meliputi: 

a) Laporan semesteran pertama berupa 

laporan realisasi APBDes disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan juli tahun 

berjalan. 

b) Laporan semester akhir tahun, paling 

lambat bulan januari tahun berikutnya. 

2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran 

kepada bupati/walikota. 

3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa pada sakhir masa jabatan kepada 

bupati/walikota. 

4) Menyampaikan laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis 

kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 

Adapun laporan keuangan desa yang disajikan 

(wiratna, 2015: 125-135), antara lain: 

a) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDes) 

Anggaran desa adalah rencana keuangan 

tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

desa dan badan permusyawaratan desa, serta 

ditetapkan oleh peraturan desa. 

b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa 

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SAP 

menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, serplus/defisit dan 

pembiayaan, yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu pSeriode. 

c) Neraca 

Neraca yang dihasilkan oleh desa ini 

menyajikan posisi keuangan desa dalam satu 

periode. 

 

e. Pertanggungjawaban  

Permendagri No 113 Tahun 2014 

pertanggungjawaban terdiri dari: 

1) Kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban ssrealisasi pelaksanaan 

APBDes kepada bupati/walikota melalui camat 

setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Laporan ini 

ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2), disampaikan paling lambat 1 bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gunung Jati, 

Desa Kuirpan dan Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskiptif yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

akuntabilitas, transparansi pengelolaan alokasi dana desa  

di desa Gunung jati, desa Kuripan dan desa Sukaraja 

Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder yaitu data primer berupa 

wawancara terhadap masyarakat dan aparatur desa di 

ketiga desa yang ada diKecamatan Cempaka.Sedangkan 

data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, 

arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh 

ketiga desa yang ada di Kecamatan Cempaka.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi dan Wawancara. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, 

dengan menguraikan teori-teori yang relevan terhadap 

laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui bagaimana 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan alokasi dana 

desa yang ada di desa Gunung Jati, desa Kuripan dan desa 

Sukaraja. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan cara melakukan uraian dan 

penjelasan mengenai transparansi, akuntabilitas dan 

alokasi dana desa (studi kasus desa Gunung Jati, desa 

Kuripan dan desa Sukaraja). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa 

Gunung Jati, Kepala Desa Kuripan, dan Kepala Desa 

Sukaraja, dalam menyusun APBDes harus berpedoman 

dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 

Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan 

pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga 

pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang 

direncanakan. Sumber pendapatan dana dari ketiga desa 

di atas diperoleh dari pendapatan transfer dana untuk 

desa. Dana yang diperoleh selanjutnya dialokasikan pada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang 

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut 

ini adalah pendapatan dana dan pengelolaan alokasi dana 

pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan, dan Desa Sukaraja 

pada tahun 2017. 

 

Tabel 2. Pendapatan dan Realiasi Alokasi Dana 

Desa 

No Nama 

Desa 

Jumlah 

(Rupiah) 

Realisasi 

(Rupiah) 

1. Gunung Jati 62.035.062,90 57.509.790,00 

2. Kuripan 60.564.137,95 61.470.000,00 

3. Sukaraja 58.265.689,13 53.732.808,00 

(Sumber: APB-Des Kecamatan Cempaka, 2017) 

 

Kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka 

dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, 

dimana seluruh kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Dana bantuan program Alokasi 

Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai 

perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten 

yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan 

untuk kegiatan operasional pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima 

setiap desa digunakan untuk dua komponen, yaitu 70% 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa, dan 30% digunakan untuk 

membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa. Program kegiatan penggunaan 

Alokasi Dana Desa antara kedua desa mempunyai 

rincian yang relatif tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah 

program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 

2017. 

 

a. Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

1. Informativeness (Informatif) 

indikator informatif untuk penyataan informasi 

yang disampaikan dalam laporan ADD sangat 

akurat dan jelas. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara yang menyatakan bahwa 

pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses 

oleh masyarakat, serta terdapat pada papan 

pengumuman tentang informasi dana yang 

digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan 

telah sesuai dengan prosedur. Namun, dalam 

pelaksanaannya perangkat desa tidak 

memberikan kebebasan kepada masyarakat 

terhadap informasi pelaporan ADD secara 

menyeluruh, hal ini bertentangan dengan 

harapan yang mengharapkan informasi secara 

langsung mengetahui pelaporan ADD. 

2. Openess (keterbukaan) 

Indikator keterbukaan terhadap pengelolaan 

ADD terbuka pada pihak yang membutuhkan 

tidak sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana 

tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa 

realisasi laporan ADD tidak diinformasikan 

kepada masyarakat secara tertulis dan terbuka. 

3. Disclouser (pengungkapan) 

Indikator pengungkapan terhadap pengelolaan 

pertanggung-jawaban ADD setiap tahun tepat 

waktu telah terealisasi. Dalam hal ini 

masyarakat menyatakan bahwa realisasi 

laporan ADD dapat dipertanggungjawabkan 

dan sesuai dengan kenyataan. 

 

b. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

1. Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ketiga desa ini telah 

menjalankan cukup baik terbukti dari 3 bidang 

yang terealisasi dari 4 bidang. Tiga  bidang yang 

dimaksud adalah penyelenggaraan pemerintah 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan 
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pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan bidang 

yang belum terealisasi adalah bidang 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ketiga desa ini program 

yang berkaitan dengan dana desa telah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai 

pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban. Ini 

dapat dibuktikan dengan adanya laporan 

pertanggungjawaban tahap 1 (satu) sampai 

dengan tahap 3 (tiga) tahun 2017. Namun pada 

pelaksanaan kegiatan di lapangan masih banyak 

kekurangan.  

3. Tahap Penatausahaan 

Pada tahap penatausahaan ini ketiga desa telah 

berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 Hal tersebut terlihat dengan adanya 

Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas 

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh 

Desa Gunung Jati melalui pencatatan oleh 

Bendahara Desa meliputi Buku Kas Umum, Buku 

Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna 

membantu pencatatannya. 

4. Tahap Pelaporan 

Pada tahap ini ketiga desa Kepala desa telah 

memberikan laporan Alokasi Dana Desa kepada 

Bupati melalui Camat dan juga laporan Alokasi 

Dana Desa dibuat sesuai SAP. 

5. Tahap Pertanggungjawaban 

Hasil wawancara mengenai pertanggungjawaban 

Kepala Desa Gunung Jati, Desa Kuripan dan 

Desa Sukaraja diketahui bahwa kepala desa telah 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan ADD kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan pengelolaan ADD terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta 

laporan pertanggungjawan realisasi pelaksanaan 

pengelolaan ADD ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dinyatakan bahwa pada transparansi pemerintah desa 

dalam pelaporan alokasi dana desa pada 3 Desa di 

Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur yaitu kurang informasi yang diperoleh dari 

Pemerintah Desa dan pengetahuan sebagian masyarakat 

yang masih rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui 

informasi terperinci fungsi mereka sebagai tim pengawas 

langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa, melainkan 

masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah 

telaksananya pembangunan yang ada di desa. Sementara 

pada bidang pemberdayaan masyarakat tidak dialokasikan 

ADD, sehingga dari 4 bidang anggaran ADD yang 

terealisasi sebesar 75%. 

Akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pelaporan alokasi dana desa pada 3 desa di Kecamatan 

Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu 

perencanaan dikatakan telah terealisasi secara optimal, 

pelaksanan program kegiatan masih dihadapkan dengan 

salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang 

kurang memadai, laporan realisasi pengelolaan alokasi 

dana desa menurut sudah dilaporkan, penatausahaan 

telah dilakukan dengan melakukan pencatatan 

pendapatan dan pembiayaan ADD oleh Bendahara 

Desa, Kepala Desa telah melaporkan ADD kepada 

Bupati melalui Camat dimana terdapat sisa anggaran 

untuk Desa Gunung Jati dan Desa Sukaraja, sedangkan 

kekurangan anggaran ADD pada Desa Kuripan. Kepala 

Desa bertanggungjawab terhadap ADD dengan bersedia 

diperiksa Bupati melalui Camat.  
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