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ABSTRAK 

Muh Oji Mardiansyah, 2020, NPM 21601091081, Program Studi Ilmu Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Desa Wonoayu, 
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Anggaran Tahun 2016-2019, Dosen Pembimbing I 
: Dr. H Slamet Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II : Retno Wulan S, S.AP.,M.Pol.Sc 

Desa merupakan bagian dari sebuah ketatanegaraan ditingkat paling 

rendah dibawah kecamatan, desa sangat mudah untuk ditemui karena sudah pasti 

ada dibagian kecamatan-kecamatan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberi kan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang. Bahwa kondisi yang terjadi di desa wonoayu, dalam 

akuntabilitas pengelolaan ADD yaitu: 1) penyusunan perencanaan, tidak 

menggambarkan kebtuhan desa yg sebenarnya. 2) pelaksanaan program, kurang 

sesuai dengan perencanaan diawal. 3) pengawasan yang maih kurang teliti. 4) 

laporan pertanggungjawaban sering kali rawan manipulasi. sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti di desa wonoayu. 

Adapun rumusan masalah, bagaimana akuntabiltas pengelolaan alokasi 

dana desa. bagaimana partisipasi dalam pembangunan desa dan Musrembangdes. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dana desa, di desa wonoayu. Peneliti menggnakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di 

Desa Wonoayu, sedangkan situs penelitian berada di kantor pemerintahan desa 

wonoayu. Tenik pengumpulan data melalui obserasi, wawancaa langsung dan 

dokumentasi. Dalam analisisnya peneliti menggunakan teori tujuan alokasi dana 

desa (ADD) oleh Hanif nurcholis 2011, teori sumber dan besaran ADD oleh 

Peraturan Daerah Kab.Malang Nomor 18 Tahun 2006 dan teori partisipasi 

masyarakat desa oleh Theodroson. Fokus penelitian adalah memfokuskan 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawab. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa wonoayu, 

dalam pengelolaan alokasi dana desa. sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga 

pengelolaan alokasi dana desa, di desa wonoayu menerapkan prinsip akuntabiltas 

yang dimana, ada transparan dan akuntabel. Untuk mengetahui partisipasi 

pembangunan dan musrtembangDes yang ada di desa wonoayu, sudah sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pemerintah desa. Mulai dari musrembangdes 

mengundang seluruh tokoh masyarakat, perempuan, pemuda desa, dan perwakilan 

RT/RW untuk hadir, dan memberikan usulan-usulan yang akan disepakati 

bersama. Kesimpulan bahwa di desa wonoayu mulai dari tahap perencanaan 

hingga partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Untuk saran lebih ditingkatkan 

lagi dalam partisipasi masyarakat dan sumber daya aparatur pemerintah perlu ada 

pelatihan dan pembinaan secara khusus. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, dan Alokasi Dana Desa. 

 



 
ABSTRACT 

Muh Oji Mardiansyah, 2020, NPM 21601091081, Public Administration Study Program 

Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, Village Government 
Accountability in Management of Village Fund Allocation (ADD) (Study in Wonoayu 

Village, Wajak District, Malang Regency, 2016-2019 Budget, Supervisor I: Dr. H Slamet 
Muchsin, M.Sc, Supervisor II: Retno Wulan S, S.AP., M.Pol.Sc 

The village is part of a state administration at the lowest level below the 

subdistrict, the village is very easy to find because it is certainly in the sub-

districts. Accountability is the obligation to give responsibility or answer and 

explain the performance and actions of a person . G. Whereas the conditions that 

occur in Wonoayu Village, in the accountability of ADD management, are: 1) 

preparation of planning, does not reflect the true needs of the village. 2) the 

implementation of the program is not in accordance with the initial planning. 3) 

supervision is still less thorough. 4) accountability reports are often prone to 

manipulation. so researchers are interested in researching in the village of 

Wonoayu. 

The formulation of the problem is how to manage village fund allocation 

accountability. how participation in village development and Musrembang 

des. The purpose of this study was to determine and analyze the accountability of 

managing village fund allocations, in the wonoayu village. Researchers use 

this type of qualitative research with a descriptive approach. The research location 

is in Wonoayu Village, while the research site is in the Wonoayu village 

government office. The technique of collecting data through observation, direct 

interviews and documentation. In his analysis the researchers used the theory of 

village fund allocation objectives (ADD) by Hanif nurcholis 2011, the source 

theory and magnitude of ADD by the Local Regulation of Malang District No. 18 

of 2006 and the theory of village community participation by Theodroson. The 

focus of the research is to focus on village government accountability in managing 

village fund allocations, starting from the planning, implementation, supervision 

and accountability stages. 

The results of this study explain that the Wonoayu village government, in 

managing the allocation of village funds. has been going well starting from the 

planning, implementation, supervision and accountability stages. So that the 

management of the allocation of village funds, in the village of Wonoayu applies 

the principle of accountability wherein, there is transparency and accounta 

bility. To find out the participation of development and village development 

meetings in the village of Wonoayu, it is in accordance with what is expected by 

the village government. Starting from the musrembangdes invite all community 

leaders, women, village youth, and RT/RW representatives to attend, and provide 

proposals that will be mutually agreed upon. The conclusion that in the village of 

Wonoayu from the planning stage to community participation was quite good. For 

more enhanced advice on community participation and government apparatus 

resources there needs to be special training and guidance. 

 

Keywords: Accountability, Village Government, and Village Fund Allocation. 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan bagian dari sebuah ketatanegaraan ditingkat paling rendah 

dibawah kecamatan, desa sangat mudah untuk ditemui karena sudah pasti ada 

dibagian kecamatan-kecamatan. perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan 

definisi desa itu sendiri, Menurut Kartohdikusumo (1965) Desa merupakan 

kesatuan hukum tempat tinggal suatu warga atau masyarakat yang berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ialah pemerintahan terendah di 

bawah camat, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa 

pada pasal 1 ayat 1, sebagaimana desa diartikan: 

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia” 

 

Dalam penjelasan di atas bahwa Desa salah satu ujung tombak organisasi 

dibagian pemerintah, dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan 

yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini desa akan lebih dekat pada 

masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan dan 

teralisasikan. Desa mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurusi serta 

mengatur sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 



Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuh 

kan anggaran dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelakasanaan 

wewenang milikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. bahwa sumber-sumber 

pendapatan desa terdiri dari : 

1. Pendapatan  asli desa, meliputi: 

a. Hasil usaha desa 

b. Hasil kekayaan desa 

c. Hasil swadaya dan partisipasi 

d. Hasil potong royong, dan 

e. pendapatan asli desa yang sah 

2. bagi hasil pajak daerah kab/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk 

desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. 

3. Bagian dari desa dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kab/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi 

dana desa. 

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 

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

Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka anggaran dana yang didapatkan 

dari sumber-sumber pendapatan desa yang akan digunakan membiayai keperluan 

dan kepentingan desa tersebut, yang sudah disepakati dalam keputusan dari desa. 

Setiap tahun nya kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Anggaran 

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Dengan adanya hasil 



pendapatan desa ini maka diharapkan akan ada peningkatan pengembangan 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem 

pemerintahan daerah akan langsung bersangkutan bersama masyarakat. Hal 

tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan harus didukung pemerintahan desa, kepala desa, serta jajaran 

perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari 

pemerintah daerah. Ada stuktur kelembangaan dan mekasime kerja disemua 

tingkatan permerintah, dimana khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk 

dapat menciptakan pemerintah yang akan peka terhadap perkembangan yang 

makin maju di perdesaan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu 

sendiri. Dari pemahaman desa tersebut menunjukan bahwa desa sebagai tempat 

atau suatu wadah pemerintahan yang secara politis memiliki hak dan kewajiban 

untuk mengurus suatu hal yang berkaitan dengan pemerintah desa dan mengatur 

warga masyarakat. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat 

penting dalam ladang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa 

menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan 

program dari Pemerintah “Adisasmita 2010”. 

Desa wonoayu adalah sebuah perekonomian desa yang bisa dikatakan cukup 

baik, desa yang baru berkembang dan maju dibagian wilayah Kecamatan Wajak, 

Kabupaten Malang,  Provinsi Jawa Timur. Desa Wonoayu ini terletak sekitar 37 

KM dari Kabupaten Malang. Melihat kondisi yang ada didesa, banyak masyarakat 

desa wonoayu memiliki potensi, seperti perekonomian desa, pertanian dan 



peternakan. Dalam sektor pertanian, masyarakat desa memiliki beberapa produk 

pangan yang di hasilkan sendiri, seperti halnya pepaya dan jagung yang 

merupakan salah satu produk unggulan dari pertanian. Dalam hal sektor 

peternakan, masyarakat wonoayu memanfaatkan hewan ternak seperti Sapi dan 

Kambing dan lainnya. Beberapa masyarakat dari desa wonoayu telah mandiri 

dalam hal memanfaatkan peluang usaha, yang membuat perekonomian desa 

menjadi meningkat dan memajukan ditingkat desa. Adapun jenis usaha yang 

dikelola desa wonoayu sudah berjalan baik dan masih berkembang di dalam desa 

maupun diluar kecamatan wajak, yaitu tanaman hias, kerajianan tangan dari 

plastik, tidak lepas dari poteni budidaya pepaya yang di jadikan produk permen. 

Dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) membuat usaha keripik tempe 

dan keripik buah (nangka, salak dan apel) jadikan kewirausahaan di Desa 

Wonoayu. 

Konsep Akuntabilitas menjadi salah satu indaktor penting atas kemampuan 

suatu pemerintahan desa sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat dan salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi 

masyarakat. sedangkan menurut mardiasmo memberikan esensi akuntabilitas 

adalah tentang pemberian informasi keterbukaan pemerintah desa antara dua 

pihak, dimana yang satu adalah bertanggung jawaban atas penjelasan atau 

justifikasi terhadap pihak yang bersangkutan yang memiliki hak atas 

pertanggungjawaban tersebut. adapun akuntabilitas pemerintah desa sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011) melibatkan pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dijalankan atau dilaksanakan 



dalam kaitannya dengan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa 

dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah 

finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. 

Fungsi akuntabilitas ini bukan hanya sekedar ketaatan peraturan perundangan 

yang berlaku. Akan  tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan 

sumber daya secara bijaksana, efisen, efektif dan ekonomis. 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat 

turun kecamatan, langsung diterima oleh desa masing-masing, akan menguat pada 

prinsip akuntabilitas, transparansi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa 

yang diberikan kepada daerah melalui alokasi dana desa (ADD) pada prinsipnya 

tetap mencau pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendegri No.113 

Tahun 2014) pemberian kedesa yang begitu lumayan besar, jumlah pelaporan 

yang begitu banyak beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan 

desa, tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah 

desa.  

Menurut Oktaresa (2015) pemerintah desa, dimana semua akhir kegiatan  

penyelenggaran pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah 

Desa yang baik (good Village Govermance) 

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ada di dalam 

Alokasi Dana Desa untuk pembentukan (ADD) sebagai mana perwujudan dari 

desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa adalah 

dana yang akan dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang 



bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, 

serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksana kan kegiatan pemerintah 

yang akan datang, seperti yang ada didesa yaitu  pembangunan dan 

pemerbedayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam 

penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan 

swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa ini bersumber dari bagi 

hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) paling sediki 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara 

merata dan adil dengan penerapan Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana 

Desa Proposional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proposional untuk masing-

masing desa di tentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD,2014). 

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. 

Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kabupaten atau kota, sehingga 

perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras dengan pembangunan desa. 

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama itu aparat pemerintah juga 

berhak mengetahui apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan serta 

melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa 

harus digunakan dengan baik dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai 



dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Tujuan pengunaan ADD, yang berlandaskan dalam pembagian merata dan 

adil dalam Alokasi Dan Desa adalah agar pembangunan ditiap desa Di Kecamatan 

Wajak dapat berlangsung dengan Optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Besaran Alokasi Dana Desa, di Kecamatan Wajak lumayan besar dana tersebut, 

termasuk di dalamnya ada 12 desa yang berada di kecamatan wajak, Anggaran 

Tahun 2015 besaran alokasi dana desa di kecamatan wajak adalah Rp. 

6,274.670.000.00,- di bagikan setiap desa, termasuk dalam desa wonoayau yang 

menjadi tempat penelitian. Menurut Hasil wawancara observasi salah satu Kepala 

Kasi Pemerintah, Kecamatan Wajak: 

“Dana ADD asalnya dari dana Kabupaten, di transfer langsung ke 

rekening KAS Desa, jadi desa akan rencanakan penggunaan Alokasi 

dana desa setelah direncanakan nanti, dana masuk APBDes, kemudian 

Dana ADD Kabupaten langsung ditransfer atau diterima oleh KAS 

desa masing-masing, setelah itu dicairkan oleh  Kepala desa dan 

Bendahara desa digunakan untuk pengeluaran - pengeluaran yang 

berkaitan dengan perencanaan ADD, dimana ADD tersebut digunakan 

operasional pemerintahan, kepala desa dan perangkatnya, termasuk 

tunjangan, dan akan dipergunakan insentif RT/RW serta opersional 

BPJ dan sebagaian kalau cukup untuk pemberdayaan”. (Hasil 

wawancara observasi, oleh Bapak Rizza Kurniawan, pada tanggal 20 

November 2019). 

 

Bahwa kondisi yang terjadi di desa wonoayu, dalam Akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:  

1.) Penyusunan perencanaan,dimana sering kali terjadi tidak menggambarkan 

kebutuhan desa yang sebenarnya. Sehingga masyarakat desa kurang partisipasi 

dalam musyawarah desa yang di adakan oleh pemerintah desa, yang 

seharusnya kebutuhan desa harus dipenuhi agar terjalan pembangunan desa 



dengan baik. Apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan desa atau 

masyarakat, akan berdampak nya desa itu sendiri. Dengan demikian dalam 

penyusunan perencanaan harus berdasarkan atas suara dari masyarakat dan 

usulan-usulan masyarakat yang diterima. 

2.) Pelaksanaan program, yang akan dilaksanakan untuk kedepan yang telah 

disusun pada dasarnya kurang sesuai dengan perencanaan diawal. Dikarenakan 

dalam perencanaan sebelumnya tidak sesuai kebutuhan pemerintahan desa 

sehingga tumpang tindik, maka dari itu pelaksanaan program tidak berjalan 

dengan efektif.  

3.) Pengawasan yang masih kurang teliti dalam akuntabilitas, sehingga kerap 

menjadi rawan korupsi, yang dimana kita ketahui dalam alokasi dana desa ini 

sangat ditakutkan dengan rawan nya korupsi. Perlu adanya pengawasan yang 

lebih ketat dalam pelaksanaan program-program yang akan berjalan. Sehingga 

tim dari pengawasan harus mengecek satu persatu 

4.) Laporan pertanggungjawaban sering kali rawan manipulasi, karena melihat 

waktu siklus pengelolaan anggaran desa sangat sulit untuk dipatuhi oleh desa. 

tidak sesuai dengan catatan pengeluaran keuangan desa atau catatan kas 

(Bendahara Desa), sehingga timbulnya manipulasi dana anggaran yang tidak 

terduka, seperti dana pembelian peralatan kantor, sarana dan prasarana kantor 

dan pembangunan desa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dimana laporan 

pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar. Pengeluaran 

keuangan desa yang di kebutuhan desa, termasuk gaji kepala desa dan 

perangkat desa harus dicacat dalam sebulan sekali agar tidak rawan manipulasi.  



Hal seperti inilah yang akan mendorong sehingga, suatu prinsip 

akuntabilitas itu timbul sebagai pencegahan akan fenomena tersebut. Ada faktor 

lain yang mendorong sebuah penulis untuk melakukan penelitian karena peneliti 

ingin mendeskripsikan dan menjelaskan proses atau sistem yang ada di desa 

seperti akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung 

jawaban dari Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD yang 

terdapat di Desa Wonoayu yang Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa dan 

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pengalokasian, 

penyaluraan, penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, 

Kabupaten Malang Tahun 2018  

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan, maka dari peneliti 

tertarik untuk melakukan sesuatu kajian dengan mengambil topik penelitian yang 

berjudul. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Studi pada Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak. Kabupaten Malang. 

Anggaran Tahun 2015-2019 ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, tahun anggaran 

2016-2019 

2. Bagaimana partisipasi dalam pembangunan desa dan Musrembangdes, di desa 

wonoayu?  



3. Bagaimana tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung 

jawaban Alokasi Dana Desa, di Desa Wonoayu? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa, di Desa Wonoayu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa anggaran Tahun 2016-2018 di Desa Wonoayu. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi dalam pembangunan desa dan 

Musrembangdes, di desa wonoayu. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, di desa wonoayu. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Wonoayu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan lebih memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak yang terkait diantara lain: 

1. Bagi peneliti  

Hasil dari penelitian tersebut di harapkan lebih banyak dapat wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa dan pembangunan desa, di desa wonoayu. 

2. Bagi akademisi 



Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi kemajuan akademisi serta dapat di jadikan acuan pedoman atau 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi instansi yang bersangkutan 

Sebagai masukan dari peneliti kepada pemerintah Desa Wonoayu, 

Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Khususnya deretan atau jajaran perangkat 

desa wonoayu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 

1.5  Sistematik Pembahasan 

BAB I PENDAHALUAN 

Bagian dari bab tersebut menjelaskan latar belakang masalah yang dimana 

menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk mengambil topik penelitian ini, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian yang berbagi pihak seperti bagi 

peneliti sendiri, bagi akademisi dan bagi instansi yang bersangkutan serta 

sistematik pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian bab ini memaparkan landasan-landasan teoritis dan konseptual yang 

akan digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian tersebut, yaitu 

pemerintah desa, akuntabilitas, alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, 

perencanaan pembangunan dan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung 

jawaban 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menejaslakn metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi jenis penelitian adalah metode kualitatif, fokus penelitian yaitu tahap 



perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap pertanggung 

jawaban dan faktor pendorong dan penghambat dalam Akuntabilitas Alokasi 

Dana Desa., pemilihan tempat atau lokasi dan situs penelitian adalah Desa 

wonoayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. teknik dalam penentuan 

informan dan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik 

analisis, hasil penelitian dan keabsahan data. 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian bab tersebut menguraikan dan menjelaskan temuan – temuan yang 

ada dilapangan dan selanjutnya dibahas dengan teori dan konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini. Bagian ini meliputi gambaran lokasi penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bagian bab ini merupakan penutup dari semua uraian atau keseluruhan 

bagian dari penelitian yang terdiri atas pengambilan kesimpulan dan saran dari 

peneliti. 



BAB V 

PENUTUP 

1.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penilitian dan berdasarkan hasil peroleh data yang dihimpun 

beserta dengan penelitian yang dilakukan dengan melakukan serangkaian 

identifikasi dan merujuk kefokus Rumusan masalah yang ditemukan dari 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang dilaksanakan  di desa Wonoayu Kecamatan 

Wajak Kabupaten Malang, maka dari itu dapat di tarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

A. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Prinsip Akuntabilitas Desa Wonoayu di peroleh melalui musyawarah desa, 

dengam partisipasi yang meliputi aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, 

lembaga masyarakat, pemuda desa, dan perwakilan RT RW untuk hadir 

membahas perencanaan pembangunan desa. Dalam penentuan perencanaan 

alokasi dana desa, di desa wonoayu harus ada keputusan bersama Kepala Desa 

dan Tim pelaksana ADD serta yang ikut hadir musyawarah desa tersebut, dengan 

cara menyerapkan atau memberikan segala aspirasi dan usulan masyarakat yang 

akan dilakukan secara bergilir dari tahun ke tahun kecuali jika ada hal yang sangat 

mendesak dan usulan ini akan di rekap untuk disampaikan ke kecamatan. Mulai 

dari musyawarah desa didalam forum diskusi, akan ada usulan yang paling utama 

untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Sesuai dengan mekanisme perencanaan 

alokasi dana desa, pertama kepala desa mengadakan Musdes untuk membahas 



ADD setelah itu, Musdes dihadiri BPD lembaga kemasyarakatn, masyarakat serta 

tim, kemudian tim pelaksana ADD menyampaikan rencana pengguna ADD 

berdasarkan prioritas, terakhir rancangan ADD di sepakati dalam Musdes dan 

menjadi salah satu. 

B. Tahap Pelaksanan Alokasi Dana Desa 

Hasil musyawarah desa dengan tim pelaksana bekerjasama dengan 

pemerintah, yang  telah direncanakan selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan 

alokasi dana desa secara terbuka sesuai perencanaan sebelumnya dengan data-data 

dari tim pelaksana. Maka Pemerintah Desa tiap tahun memberikan rincian 

anggaran dana yang diterima oleh desa. Mulai dari pengeluaran anggaran 

pembangunan tahap 1 dan pemberdayaan masyarakat akan dibuatkan bentuk 

banner besar yang dipajang atai diletakkan depan kantor balai desawonoayu. 

Sehingga masyarakat desa dapat melihat secara langsung apa saja yang di 

kerjakan pemerintah desa dari tahun ke tahun. Pembagian Alokasi Dana Desa 

(ADD) 2 tahap pencairan diawal dan dipertengahan, secara %presentase akan di 

bagi menjadi 60% diawal dan 40% dipertengahan, yang meliputi 60% operasional 

dan 40% pembangun desa. 

C. Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa 

Mulai dari musayawarah desa sudah diawasi dan perencanaan awal juga 

diawasi oleh BPD. Pengawasan alokasi dana desa (ADD) ini dilakukan langsung 

oleh atasan Inspektorat Kabupaten Malang yang sesuai dengan fungsinya. 

Sebelum pengawasan dari inspektorat Ada teknis dari kecamatan dan pendamping 

untuk monitoring kegiatan desa. 



D. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi dana desa 

Setiap tahap laporan pertanggungjawaban di Desa wonoayu selalu diadakan 

musyawah desa yang membahas tentang pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 

dana desa, maka pemerintah desa wajib melaporkan hasil kegiatan dan  membuat 

surat pertanggung jawaban (SPJ) pengelolaan alokasi dana desa, di Desa wonoayu  

yang akan di kirim ke pemerintah kabupaten malang untuk tanda bukti hasil 

pelaksanaan kegiatan pemerintah desa melalui kecamatan wajak. Untuk laporan 

nya tidak sekaligus, tetapi ada 2 tahap laporan di pertengahan dan di akhir tahun. 

Setelah SPJ di terima oleh pihak kabupaten malang, maka pemerintah malang 

akan melakukan pengevaluasi terhadap kesalahan atau laporan yang negarif pada 

waktu pengevaluasian maka inspektorat akan melakukan pembinaan kepada 

pemerintah desa, dan bilamana tidak terdapat kesalahan atau tidak terdapat hal-hal 

yang sekiranya tidak sama dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) maka 

inspektorat tidak melakukan pembinaan kepada pemerintah desa tersebut. 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa 

Faktor yang mendukung pemerintah desa wonoayu adalah partisipasi warga 

masyarakat desa, yang meliputi partisipasi musrembangDes dan gotong royong. 

Dimana desa wonoayu dikenal masyarakat luar, karena masyarakat nya memiliki 

jiwa besar dalam gotong royong maupun kegiatan lainnya yang di adakan oleh 

pemerintah desa. Melihat partisipasi masyarakat desa dalam musrembangDes 

sangat dibutuhkan, untuk membangun desa yang lebih baik. Memberikan usulan 

atau masukkan, agar masyarakat yang hadir bisa mendengarkan bersama. 



Sedangkan faktor penghambat desa wonoayu adalah dari segi kualitas sumber 

daya manusia yang masih rendah. Dalam hal pengetahuan tentang pengelolaan 

dan sistem tekonolgi yang minim yang masih memerlukan bantuan. Tidak adanya 

pelatihan yang intens terhadap aparatur desa sehingga mereka mempelajari 

sendiri. 

5.2  SARAN  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam lapangan, 

penulis mendapatkan beberapa masukan terhadap pemerintah desa wonoayu, 

yaitu: 

1. Dalam kegiatan desa diperlukan evaluasi bersama, dari BPD, Tim Pelaksana, 

dan aparatur desa serta masyarakat yang terkait. Untuk evaluasi keseluruhan 

hasil kegiatan pembangunan desa agar menciptakan transparansi dan 

akutantabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena melihat desa wonoayu  

tidak ada evaluasi disetiap kegiatan pembangunan desa maupun musrembang 

Des. Maka perlu adanya tahap evualuasi sehingga dalam pelaporan tidak ada 

kesalahan atau pembinaan dari kabupaten. Dari hal kecil seperti kegiatan 

inilah, harus ada tahap evaulasi setelah kegiatan selesai. Kalau bisa dari 

pemerintah desa wonoayu membuat Tim Evaluasi setiap kegiatan berlangsung, 

kemudian bahan evaluasi jadikan pelajaran untuk bisa diperbaiki kedepannya. 

2. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan secara khusus, terhadap aparatur desa 

wonoayu dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas, sehingga nantinya dapat 

mencapai standar kompetensi yang lebih tinggi terutama pada bidang 

penggunaan dan pemanfaatan dalam teknologi. khususnya penggunaan 



komputer dengan adanya pelatihan, khusus terhadap anggota pemerintahan 

desa agar bisabekerja lebih efisien dan maksimal. 

3. Partisipasi masyarakat desa juga harus lebih ditingkatkan, agar dalam forum 

musrembangDes Pemerintah Desa wonoayu dapat terbantu dalam pengambilan 

keputusan bersama, dalam kegiatan pembangunan desa  ke arah yang lebih 

baik lagi. 

4. Lebih difokuskan lagi dalam pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan, apa bila 

program tersbut masih ada kendala, maka akan dialihkan ketahun berikutnya. 

Agar tidak ada program kegiatan desa yang tumpang tindih, nanti akan berjalan 

sesuai dengan RKP yang sudah di susun oleh pemerintah desa. 

5. Diharapkan Pemerintah desa wonoayu lebih memberikan informasi atas segala 

bentuk arsip dokumentasi alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat. 

sehingga dalam pelaksanaan nya akan lebih baik, agar dapat menghindari 

terjadi kecurigaan dan menghindari penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD).  

6. Lebih diharapkan sesudah penyusunan perencanaan semua aparatur pemerintah 

desa dan tokoh masyarakat, bersama-sama evaluasi dari awal hingga akhir, 

agar rencana diawal sesuai dengan usulan usulan masyarakat. sehingga 

pelaksanaan program nantinya tidak ada tumpang tindik,  dari program usulan 

masyarakat tersebut mana yang bagus harus di utamakan (diproritaskan). 

7. Perlu diadakan pengawasan yang lebih ketat dan teliti dalam akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dana dari BPD, sehingga nanti tidak ada yang dicurigakan. 

Karena pengawasan disini sangat berfungsi dalam segala bidang, seperti tahap 



pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke Kabupaten 

Malang.  

8. Pemerintah desa lebih diharapkanh membuat tim Pengawasan bersama kepala 

desa dan BPD serta aparat pemerintah agar setiap program kegiatan desa 

berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat dan lebih di pengawasan dalam 

laporan pertanggungjawaban. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Kartohadikusumo, soetardjo (1953), Desa, Jogjakarta: sumur bandung. 

Sumpeno, W (2011), Perencanaan desa terpadu, Banda Aceh: read.  

Ainul, Wida Siti (2016), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di  

Desa – Desa kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Dipublikasi. 

Skirpsi. Program Studi Strata 1 Akuntansi. (Universitas Jember). 

 

Suryaningtyas, Mawar. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam  

Upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. 

Dipublikasi. Jurnal. (STIE PGRI Dewantara Jombang). 

 

Azhari, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan  

Masyarakat (Studi tentang peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat,  

Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan 

Selat Nasik Kabupaten Belitung) . Dipublikasi. Jurnal  Administrative 

Reform, Vol.4 No.2 April-Juni 2016 

 

Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua. Jakarta:  

Erlangga 

 

Hayat. (2018). Kemandirian Desa. Malang: Intelgensia Media. 

 

Adisasmita, Rahardjo (2010) Membangun desa partisipasif dan Pemerintah Desa,  

Yogjakarta, Graha Ilmu. 

 

Adisasmita, Rahardjo (2011) Manajemen Pemerintah Daerah, Yogjakart, Graha  

Ilmu 

 

Solekhan, Drs. Moch. (2014) Penyelanggaraan Pemerinatahan Desa Berbasis  

Partisipasi Masyarakat. Malang, Setara Press. 

 

Rosidin, Dr.H. Utang. (2019) Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintah  

daerah. Bandung: CV Pustaka setia 

 

Andrianto, Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e- 

government. Malang: bayu media publshing 

 



Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rposdakarya) 

 

Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:  

Alfabeta. 

 

Miles dan Huberman. (1992). Analisis data Kualitatif (diterjemahkan oleh:  

Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia. 

Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan  

Desa. Jakarta: Erlangga. 

 

Widiyanti, Arista. (2017). Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi  

Dana Desa. (Universitas Islam Negari Malang) 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

 

Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas  

Peraturan Bupati Malang  Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.  

 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi  

Dana Desa. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 84 Tahun 2015  

Tentang, Susunan Organisasi Dan tata Kerja Pemeritnah Desa. 

 

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  

Keuangan Desa 

 

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

 

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

 

 


	COVER.pdf (p.1)
	ABSTRAK INDONESIA & INGGRIS.pdf (p.2-3)
	BAB 1 PENDAHULUAN.pdf (p.4-15)
	BAB V PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN.pdf (p.16-21)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.22-23)

