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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Agus Subroto 

(2009), “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan 

alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo 

Kebupaten Temanggung tahun 2008)” alat analisis yang digunakan adalah 

dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan lansung 

pada pelaksanaan alokasi dana desa, mendapat hasil  bahwa Hasil 

penelitian ini menunjukkan  bahwa untuk perencanaan dan  pelaksanaan 

kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan  

yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban 

dilihat secara  hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan  yang akuntabel 

dan transparan, namun  dari sisi administrasi masih diperlukan adanya 

pembinaan lebih lanjut, karena belum  sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya  pembinaan aparat 

pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga   

masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara  

berkelanjutan.  

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Alipius (2013), 

“Implementasi Pengawasan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh 

Pemerintah dan Masyarakat di Desa Engkersik”, alat analisisnya 
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menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi  terhadap subjek 

penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Instrumen pada 

penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu pedoman wawancara 

dan alat pencatat dokumen dan mendapat hasil penelitian bahwa 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di 

Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau berjalan 

cukup baik, tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan dan 

prosedur pelaksanaan. Tahap sosialisasi dan perencanaan telah 

dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, hingga 

tersusunnya dokumen perencanaan Alokasi Dana Desa. Namun demikian 

apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa di desa Engekrsik belum optimal. Karena masih kurangnya tingkat 

kepatuhan, pengawasan dan partisipasi dari masyarakat. 

B. Literatur Review 

1. Pengertian Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau 

kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,pembangunan 

dan,serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang 

dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian bertransformasi 

menjadi peraturan pemerinah nomor 22 tahun 2015 dengan luasnya 
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lingkup kewenangan Desa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan 

Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas 

penggunaan Dana tersebu tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi 

tanggung jawab Desa. 

Adapun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Dana Desa : 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

b. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN 

c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN 

d. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.1 tahun 2015 tentang 

pedoman kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan kewenangan 

local berskala Desa 

e. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.2 tahun 2015 tentang 

pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah 

Desa 

f. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang 

pendampingan Desa 

g. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.4 tahun 2015 tentang 

pendirian,pengurusan,pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik 

Desa 
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h. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.5 tahun 2015 tentang 

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa  

i. Peraturan menteri Desa PDT dan Transmigrasi No 6 tahun 2015 organisasi 

dan tata kelola Kementrian Desa,Pembangunan Daerah dan transmigrasi 

j. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.21 tahun 2015 tentang 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 

2. Konsep Akuntabilitas. 

Menurut lembaga administrasi dan badan pengawasan keuangan 

dan pembangunan RI(2000:12) akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung 

jawaban.Akuntabilitas adalah hal yang penting unuk menjamin nilai-nilai 

seperti efisiensi, efektivitas, realibilitas dan prediktabilitas.Suatu 

akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum 

melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa 

saja yang harus dipertanggung jawabkan. 

Menurut Mardiasmo(2006:5) akuntabilitas dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Akuntabilitas vertical yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

terhadap otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban suatu 

instansi pemerintah terhadap MPR. 

b. Akuntabiliatas Horizontal pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. 
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Sulistyani(2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

adalah dua kata kunci dalam penyelangaraan pemerintahan maupun 

penyelenggaraan perusahaan yang baik,dinyatakan juga bahwa dalam 

akuntabilias terkandung kewajiban unuk menyajikan dan melaporkan 

segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada 

pihak yang lebih inggi.Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan 

memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan,bertanya atau 

menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana 

baik ditingkat program,daerah dan masyarakat.dalam hal ini maka semua 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat 

diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat 

diwilayahnya. 

Mardiasmo(2002:104) mengemukakan bahwa secara garis besar 

manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

Manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran 

daerah,Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan 

pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua 

komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah 

daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. 

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan 

daerah Mardiasmo(2002:105). Pertama prinsip transparansi atau 

keterbukaan.Transparansi disini memeberikan arti bahwa anggota 

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses 
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anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat,terutama pemenuhan kebutuhan-kenutuhan hidup masyarakat 

banyak.Kedua prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban 

public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari 

perencanaan,penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat 

dilaporkan dan dipertangungjawabkan kepada DPRD dan 

masyarakat.Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 

anggaran tersebut tetapi juga berhak unuk menuntut pertanggung jawaban 

atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.Ketiga prinsip values 

for money,prinsip berarti diterapkanya tiga pokok dalam proses 

penganggaran yaitu ekonomis,efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan 

dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 

tertentu pada harga yang murah.Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana 

masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal(berdaya 

guna).Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai 

target-target atau tujuan kepentingan publik. 

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Kaho 

(1997:125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang 

cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan 

inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengeahui 

secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri.Aspek dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan 
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paradigma pengelolaan keuangan iu sendri,hal tersebut perlu dilakukan 

untuk mengahsilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan 

kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap 

pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis,efisien dan 

efektif.Paradigma anggaran daerah tersebut yang diperlukan adalah: 

a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 

b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang 

rendah. 

c. Anggaran daerah harus memapu memberikan transparansi dan 

akuntablitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 

d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja unuk seluruh 

jenis pengeluaran maupun pendapatan 

e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja 

disetiap organisasi terkait. 

f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para 

pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan 

memperhatikan prinsip value for money Mardiasmo(2002:106) 

Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip 

Good Governance adalah: 

a. Adanya partisipasi masyarakat yaitu bahwa semua warga masyarakat 

mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung 

maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan 

mereka; 



14 
 

 
 

b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan 

diberlakukan tanpa pandang bulu. 

c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus infromasi yang 

bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan 

yang memadai. 

d. Peduli stakeholder,bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses 

pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang 

berkepeningan;berorientasi pada consensus yang artinya bahwa 

pemerintah menjembatani kepentingan yang berbeda-beda demi 

terbangunya consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi 

kelompok masyarakat. 

e. Kesetaraan yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan 

memperbaiki atau mempertahankan kesejaheraan mereka. 

f. Efektifias dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan 

sumber daya seoptimal mungkin; 

g. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan beranggung jawab 

baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang 

berkepentingan, 

h. Visi strategis yaitu bahawa para pemimpinya dan masyaraka memiliki 

perspektif yang luas dan jauh kedepan atas ata pemerintahan yang baik 

dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan perkembangan tersebut. 
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Menurut Soetandya culla(2002;153) demokrasi didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk kekuasaan atau krataein dari rakya dan untuk rakyat 

maka implementasi program Alokasi Dana Desa dikecamatan Benu harus 

sudah mengarah pada implementasi demokratisasi pembangunan. 

A. INDIKATOR AKUNTABILITAS Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 34 tahun 2011 : 

- Pasal 4 menyebutkan bahwa materi evaluasi sebagai mana di maksud dalm 

pasal 3 huruf d meliputi : 

a. Perencanaan kinerja  

b. Pengukuran kinerja 

c. Pelaporan kinerja 

d. Pencapaian sasaran kinerja organisasi 

- Pasal 5 perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a 

meliputi : 

a. Dokumen rencana Strategik 

b. Dokumen rencana kerja Tahunan 

c. Dokumen penetapan kinerja 
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- Pasal 6 Pengukuran kinerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf b 

meliputi : 

a. Indikator kinerja 

b. Pengukuran kinerja 

- Pasal 7 pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c 

meliputi : 

a. Pemenuhan pelaporan 

b. Penyajian Informasi kinerja 

c. Pemanfaatan Informasi kinerja 

- Pasal 8 Pencapaian sasaran kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 huruf d meliputi: 

a. Ketepatan sasaran 

b. Ketepatan Indikator kinerja 

c. Ketepatan target 

d. Keandalan Informasi mengenai Kinerja 

e. Keselarasan kinerja outcome dengan outcome yang ingin dicapai dalam 

rencana strategis 

 



17 
 

 
 

B. DASAR REGULASI AKUNTABILITAS : 

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan Negara 

4. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintahan 

5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan 

dan Kinerja instansi pemerintah 

6. Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

7. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Negara Aparatur Negara dan 

reformasi birokrasi Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

evaluasi Akuntabilitas kinerja 2010  

3. PENGERTIAN TRANSPARANSI 

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,yakni informasi tentang 

kebijakkan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang 

dicapai. 

Mardiasmo(2004:30),transparansi berarti keterbukaan (opensees) 

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan akivitas 
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pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi. 

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah 

satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik.Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya 

keterbukaan,keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap 

proses penyelenggaraan pemerintahan. 

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan ransparansi sebagai 

penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijamina 

kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan 

memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak 

hanya sekedar meneyediakan informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan,namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi tersebut. 

Agus dwiyanto mengungkapkan tiga indicator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan.Pertama,mengukur tingkat keterbukaan proses 

penyelenggaraan pelayanan publik.persyaratan,biaya,waktu dan prosedur 

yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui 

oleh yang membutuhkan,serta berusaha menjelaskan alasanya. Indikator 

kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan 

dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder lainnya. Aturan dan 
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prosedur tersebut bersifat sederhana,langsung dan mudah diterapkan unuk 

mengurangi perbedaan dalm interpretasi.Indikator ketiga merupakan 

kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik dan informasi tersebut bebas didapat 

dan siap tersedia. 

Degan melihat uraian diatas,prinsip transparansi pemerintahan 

paling tidak tepat diukur melalui sejumlah indicator sebagai berikut: 

1. Adanya system keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 

dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 

tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 

penyimpangan tindakan aparat publik di dalam penyelenggaraan kegiaan 

pemerintahan. 

A. INDIKATOR TRANSPARANSI 

Indikator Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi 

masyarakat dan kejelasan tentang peraturan,undang-undang dan keputusan 

pemerintah,yang Indikatornya menurut Asian Development Bank dalam 

Krina(2003:19)  adalah: 

1. Akses pada Informasi yang akura dan tepat waktu (accurate and timely) 

tentang kebijakkan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi 
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pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut 

harus bebas didapat dan siap tersedia (freely ready available) 

2. Aturan prosedur yang simple,straight forward and easy to apply untuk 

mengurangi perbedaan interpretasi 

Sedangkan menurut Krina (2003:17) Indikator-indikator dari 

transparansi adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur biaya-biaya 

dan tanggung jawab 

2. Kemudahan akses informasi 

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar 

atau permintaan untuk membayar uang suap 

4. Meningkatkan arus Informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 

lembaga non pemerintah.  

B. DASAR REGULASI TRANSPARANSI : 

1. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 

14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 

2. UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 

3. Instruksi Presidan No 17 tahun 2011 tentang pencegahan dan 

pemberantasan korupsi tahun 2012 

4. Instruksi Mendagri No 108.52/1997/SC/22 tentang transparansi 

penggunaan anggaran. 
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4. AKUNTABILITAS PUBLIK 

Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu 

entitas kedalam bentuk fungsnya,program dan kegiatan,maupun kebijakan 

suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan 

kepada masyarakat (public disclosure) dan masyarakat dapat dengan 

mudah mengakases informasi yang diakses tanpa hambatan. Konsep 

akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart 

tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 jenis yaitu : 

a. Accountability for probity and legalize 

b. Process Accountability 

c. Performance Accountability 

d. Programe Accountability 

e. Policy Accountability 

JENIS – JENIS AKUNTABILITAS PUBLIK : 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum  

Terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik 

2. Akuntabilitas proses 

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan 

tugas sudah cukup baik dan dapat diwijudkan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat,responsive dan berbiaya murah 
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3. Akuntabilitas program

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai

atau tidak,dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan

alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal

4. Akuntabilitas kebijakan

Terkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah,baik pusat maupun

daerah,terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai

eksekutif kepada DPRD sabagai legislatif  masyarakat luas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip berikut:  

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel

2. Harus merupakan suatu system yang menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian,tujuan dan sasaran yang

ditetapkan

4. Harus berorientasi pada pencapaian vidi dan misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh harus jujur,objektif,transparan dan inovatif sebagai

katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas (LAN

dan BPKP,modul1,2000;43).


