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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas pokok bahasan proposal ini, dirasa perlu untuk 

mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Pengaruh 

Transparansi, Akuntanbilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemik Covid-19 

Dalam Perspektif Islam”. 

 

Menurut Mardiasmo transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan 

pengeorasian sumber daya umum kepada pihak yang membutuhkan 

yaitu masyarakat. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil 

laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan 

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal 

yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan 

reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai 

dari perencanaan, hingga perwujudan atau pelaksanaan.
1
 

Menurut Made Pidarta partsipasi yaitu melibatkan seseorang atau 

beberapa orang dalam suatu aktivitas. Keterlibatan tersebut bisa saja 

berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan keahlian 

yang dimilikinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung keberhasilan tujuan dan tanggungjawab atas semua 

keterlibatan.
2
 

                                                             
1 Mardiasmo,2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta 
2 Siti Irene Astuti. 2019. Hal 31-32 
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Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana orang menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. 

Maknanya apabila suatu tujuan dapat diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan, anggaran, baik dalam waktu ataupun pencapaian maka 

dikatakan efektif.
3
 

Pengelolaan adalah cara, perbuatan mengelola melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain yang merumuskan 

kebijakan dan tujuan organisasi.
4
 

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5
 

Virus corona atau severe acute respirstory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. 

Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini bisa 

menyebabkan gangguan ringan dan sistem pernapasan, infeksi paru-

paru yang berat hingga kematian.
6
 

Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa, judul ini bermaksud 

untuk menjelaskan pengaruh dari transparansi, akuntanbilitas dan 

partisipatif terhadapat efektivitas pengolaan dana desa dimasa 

pandemik covid-19. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pandemik covid telah meresahkan penduduk dunia termasuk 

negara Indonesia apalagi wabah ini telah menyerang hampir disemua 

wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan yang cukup besar 

dengan adanya wabah ini karena memiliki populasi yang sangat besar 

dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk keempat 

                                                             
3 Ravianto.2014.hal.11 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia.2007.hal.83 
5 Pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa.2019.keuangan desa 
dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal.130 
6
 Nurohim Yunus & annisa rezky.”kebiajakan pemberlakuan lockdown 

sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19”.jurnal sosial dan 
budaya.vol.7 no 3 thn 2020 hal.228 
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terbesar di dunia.
7
 Berbagai cara dan upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk melakukan penanggulangan pandemik ini dimana 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang 

responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini.  

Dampak pandemik covid ini tidak hanya pada kesehatan, tetapi 

juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, 

pandemik ini mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian dalam 

negeri, yang juga berdampak pada penurunan kesejahteraan 

masyarakat. Pandemik covid menekankan perekonomian dari berbagai 

sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.
8
 Secara umum, 

tingkat kemiskinan di desa saat ini didominasi oleh penduduk yang 

bertempat tinggal di desa. Dari sekitar 25,1 juta jiwa penduduk miskin 

pada 2019, sebanyak 85,40 persen diantaranya tinggal diwilayah 

administrasi desa.  

Penyebaran virus corona mengakibatkan banyak sekali dampak 

negatif yang ditimbulkan, bukan hanya kesehatan melaikan juga 

perekonomian negara khususnya desa-desa yang terdampak adanya 

pandemik covid ini. Untuk mencegah penyebaran virus corona di 

Indonesia sendiri pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar atau yang dikenal dengan PSBB yang cukup berdampak besar 

bagi roda perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak banyak 

perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

karyawan guna mengurangi beban perusahaan karena permintaan 

barang menurun. Hal ini mengakibatkan karyawan yang di PHK 

kembali ke kampung halaman masing-masing. 

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan 

permendesa, PDTT No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas 

permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan 

dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: 

(1) pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) padat karya tunai desa; 

(3) bantuan langsung tunai dana desa. Sementara itu dalam permendes 

                                                             
7
 Dwi Hadya Jayanti.2019.data worldmeter jumlah penduduk indonesia 

8
 Khairul ikhsan & m. nur abdi.”ancaman krisis ekonomi global dari dampak 

penyebaran virus corona (covid19)”.akmen.vol.17.no 1 maret 2020. Hal 91 
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No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa 

dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa 

tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung 

pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan 

tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk 

penanganan covid-19. 

 Desa Srikaton merupakan salah satu desa yang terletak di 

kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu provinsi Lampung yang 

juga merupakan desa yang terdampak adanya pandemik covid-19. 

Berikut ini adalah dana desa yang diterima desa Srikaton selama 

pandemik covid-19. 

Tabel 1 

Jumlah Dana Desa 2020 

Tahun Jumlah Dana Desa 

2020 Rp 1.475.186.495 

Sumber: hasil wawancara dengan bendahara desa pada 21 september 

2020 

Pada tahun 2019 program kerja Desa Srikaton lebih terfokus kepada 

bidang pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan 

masyarakat seperti pembangunan sumur bor. Desa srikaton dikenal 

dengan desa holtikultura. Masyarakat Desa Srikaton mayoritas adalah 

petani sayur. Maka peran sumur bor sangat penting bagi masyarakat 

untuk menyirami tanaman. Kemudian ada juga pembangunan drainase 

untuk saluran air, penyuluhan anak dan perempuan. Namun, pada 

bulan maret 2020 program kerja desa dirubah atau digeser mengikuti 

perkembangan pandemik covid-19 dimana sebagaian besar dana desa 

dialokasikan untuk menangani pencegahan dan penanganan pandemik 

covid-19. Banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa dana 

desa dikelola secara tidak efektif dan terkesan menghambur-

hamburkan. Seperti membuat pos jaga dan menyemprotkan 
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disinfektan kepada pengendara yang melewati Kawasan tersebut
9
. Hal 

ini dinilai kurang efektif karena disinfektan disemprotkan ke 

kendaraan bukan ke pengemudi atau penumpang. 

Dikarenakan adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa 

dana desa cenderung digunakan untuk hal-hal yang dianggap kurang 

bermanfaat maka Pemerintahan Desa Srikaton perlu menerapkan 

adanya prinsip transparansi, akuntanbilitas dan partisipatif agar 

masyarakat dapat melihat keterbukaan pemerintahan desa dalam 

pengelolaan keuangan. Selain itu juga melibatkan masyarakat agar 

dapat mengetahui apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat 

sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa dana desa digunakan secara 

tidak efektif. 

Transparansi itu sendiri merupakan salah satu aspek mendasar bagi 

terciptanya efektivitas pengelolaan dana desa. Efektivitas pengelolaan 

dana desa dapat diwujudkan dengan adanya keterbukaan, keterlibatan 

dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses 

penyelenggaraan pemerintah. Sementara itu, akuntanbilitas adalah 

sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas 

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

hal ini adalah pemerintahan desa dalam mencapai hasil yang telah 

ditetapkan sebelumnya melalui media petanggungjawban yang 

dikerjakan secara berkala yaitu laporan keuangan. 

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun 

pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai 

partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi 

partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar 

program-program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. 

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarkat dalam 

pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga 

dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada 

dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, setiap kegiatan akan 

gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan masyarakat desa Srikaton, agustus 2020 
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kemampuan orang yang terlibat langsung sehingga tidak ada selisih 

paham anatara masyarakat dengan pemerintahan Desa. 

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa 

desa atau yang disebut dengan nama lain 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/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan 

bagian dari sub sistem pemerintahan daerah yang langsung 

bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemik 

covid-19 ini di daerah selain menjadi tanggungjawab kepala daerah, 

seharusnya kepala desa mengambil peran dan tanggungjawab yang 

sama dalam hal menghadapi covid-19 dilingkup wilayahnya.  

Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

(Dirjen PPMD) kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, 

dan transmigrasi meminta penggunaan dana desa diprioritaskan untuk 

penanganan dan pencegaahan virus corona. Lewat permendesa PDTT 

No 11 Tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020, 

dinyatakan dana desa dapat dipakai untuk pencegahan dan 

penanganan covid.  

Sebagaimana pasal 5 permendesa PDDT No 11 Tahun 2019 tentang 

prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi 

peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, 

penaganggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.  

Kegiatan peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program bidang kesehatan, Pendidikan dan sosial, 

sedangkan peningkatan kualitas hidup masyrakat desa diutamakan 

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang 

pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya 

kulitas hidup masyarakat seperti pengadaan, pembangunan, 

pengembangan, serta sarana dan prasaran lingkungan alam untuk 

kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam.  
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Desa-desa dapat melakukan penyesuaian program pencegahan dan 

penanganan covid sesuai dengan situasi yang terjadi. Bagi desa-desa 

yang terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa harus 

berpedoman isntruksi pelaksaan gugus tugas penanganan covid-19. 

Salah satu program-program yang harus diprioritaskan desa-desa 

dalam menghadapi wabah virus corona adalah program Padat Karya 

Tunai Desa (PKTD) untuk membantu masyarakat desa prasejahtera 

yang menganggur dan terdampak secara ekonomi dengan adanya 

pandemi covid-19. 

Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul resmi dalam UU No 

6 tahun 2014 pasal 72 tentang desa sebagai suatu dari tujuh 

pendapatan desa. Pada dasarnya, tujuan pengalokasian dana desa 

adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, 

dan memajukan perekonomian desa. Dalam nota keuangan 2019, 

terdapat 9 arah kebijakan dana desa yang dirangkum menjadi 3 hal, 

yaitu menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa dengan 

tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, melanjutkan 

skema padat karya tunai (cash for work), dan meningkatkan 

perekonomian desa dengan optimalisasi peran BUMDes dengan 

anggaran dana desa untuk APBN 2019 sebesar 70 triliun rupiah.    

10
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa 

diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri 

di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima 

manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga 

masyarakat setempat; (2) sebagai komponen desa mempunyai rasa 

kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai 

sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) desa 

mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan 

dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang 

digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu mebangun Indonesia dari 

desa. 

                                                             
10

 Binar dwiyanto pamungkas, suprianto, usman, roos nana, vivi fitriyani. 
2020. Penggunaan dana desa pada masa pandemic covid-19 di kabupaten 
sumbawa. Vol.1 no.2, 2020: 96-108 
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Cita-cita yang diamanatkan dalam undang-undang No 6 tentang desa 

serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak 

terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang 

melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini 

dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19. 

Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk 

mempercepat penanganan covid-19 ini. Lalu bagaimana dengan 

kesejahteraan masyarakat apakah dana desa hanya terfokus pada 

penenganan covid saja atau diperuntukkan untuk pemberdayaan 

masyarakat miskin terdampak covid-19.  

C. Batasan masalah  

Agar arah penelitian ini jelas maka diperlukan adanya batasan 

masalah. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti efektivitas penggunaan 

dana desa dimasa pandemik covid-19 dilihat dari transparansi, 

akuntanbilitas dan partisipatif atau partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah transparansi mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan dana desa di masa pandemik covid-19 di 

Desa Srikaton? 

2. Apakah akuntanbilitas mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan dana desa di masa pandemik covid-19 di 

desa Srikaton? 

3. Apakah partisipatif mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan dana desa di masa pandemik covid-19 di 

desa Srikaton? 

4. Apakah transparansi, akuntanbilitas dan partisipatif 

mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa 

menurut perspektif ekenomi islam? 

E. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah transparansi 

mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di 

masa pandemik covid-19 di Desa Srikaton. 
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2. Untuk mengetahui apakah akuntanbilitas 

mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di 

masa pandemik covid-19 di desa Srikaton. 

3. Untuk mengetahui apakah partisipatif mempengaruhi 

efektivitas pengelolaan dana desa di masa pandemik 

covid-19 di desa Srikaton. 

4. Untuk mengetahui apakah transparansi, akuntanbilitas 

dan partisipatif mempengaruhi efektivitas pengelolaan 

dana desa menurut perspektif ekenomi islam. 

F. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Sebagai pengetahuan baik bagi penulis maupun 

masyarakat tentang program prioritas penggunaan 

dana desa selama pandemik covid-19 dan faktor apa 

saja yang menghambat realisasi program desa 

Srikaton kecamatan adiluwih. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa 

Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

dalam pengelolaan dana desa dimasa pandemik covid-

19. 

3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek 

yang relevan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya panduan 

atau penelitian yang dijadikan dasar sebagai objek untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 

beberapa penelitian yang telah melakukan riset yang relevan 

dengan efektivitas pengelolaan dana desa dimasa pandemik 

covid-19: 

1. Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemik Covid-19: 

Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial” pandemik covid-19 

telah berdampak secara sistematik dan multidimensional 
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kepada hampir semua aspek kehidupan. Dampak yang paling 

menonjol selain kesehatan adalah dampak ekonomi dan sosial. 

Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi 

terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah 

satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa 

pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemik covid-

19. Bantuan tunai langsung (BLT) diberikan kepada 

kelompok masyarakat paling terdampak pandemik covid-19, 

meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku 

usaha transportasi daring. 

Menurut data kemendes, dana desa yang dialihkan 

oleh BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp. 72 triliun 

atau sebesar Rp.22,4 triliun. Dalam konteks pandemik covid-

19, BLT diberikan kepada masyarakat miskin untuk 

mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku 

usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak 

pemutusan hubungan kerja. Dengan mempertimbangkan 

beragamnya karakteristik warga miskin dan rentan Indonesia, 

pemerintah tidak bisa menerapkan satu mekanisme penetapan 

sasaran dan penyaluran BLT. Besaran BLT yang diberikan 

sebesar Rp. 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan ini 

dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin 

saat pandemik wabah corona virus desease (covid-19).
11

 

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 

35% dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah 

kabupaten/kotamadya. Kepala desa merupakan pihak yang 

bertanggungjawab atas penggunaan, penyaluran hingga 

pertanggungjawaban BLT desa. BLT dana desa merupakan 

program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah 

desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana 

desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari 

                                                             
11 Baso Iping.2020.”perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan 
langsung tunai (BLT) dana desa di era pandemic covid-19:tinjauan perspektif 
ekonomi dan sosial”.jurnal manajemen Pendidikan dan ilmu sosial.vol.1.issu 
2, juli 2020. Hal 520 
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pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap 

berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap 

III.  

2. Binar Dwiyanto dkk “Penggunaan Dana Desa Pada Masa 

Pandemik Covid-19 di Kabupaten Sumbawa” salah satu 

bentuk penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19 

adalah setiap desa diwajibkan untuk membentuk team relawan 

desa lawan covid-19 dan tentunya akan memunculkan biaya 

dengan adanya relawan tersebut. Biaya yang timbul tersebut 

bukan berupa honor atau gaji tim relawan, melainkan belanja 

barang dan jasa relawan desa diantaranya belanja peralatan 

penyemprotan, bahan penyemprotan serta biaya jasa sewa 

kendaran untuk mobilisasi pada saat kegiatan penyemprotan, 

oprasional tim relawan desa, dimana seluruh kegiatan dari tim 

dibiayai sepenuhnya oleh desa. 
12

 

Permendes, pembangunan daerah tertinggal, dan 

transmigrasi no 11 tahun 2019 menjelaskan padat karya tunai 

(cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang 

bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfataan sumber 

daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan 

tambaham upah /pendapatan, meningkatkan daya beli, 

mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penuruan 

angka stunting. Dengan skema padat karya tunai dalam 

pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga 

kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium 

langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat. Sehingga 

dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat 

terutama pada masa pandemik covid-19. 

3. Husna Ni’matul Ulya “Alternatif Strategi Penanganan 

Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur 

Pada Kawasan Agropolitan” dalam menghadapi pandemik 

                                                             
12 Binar Dwi Yanto Pamungkas,dkk.2020.”penggunaan dana desa pada masa 

pandemic covid-19 dikabupaten sumbawa”.indonesian journal of social 

science and humanities.vol.1 No.2,2020:96-108 
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covid pemerintah RI telah mengeluarkan banyak kebijakan 

salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 yang disahkan melalui keputusan 

Presiden RI No.7 tahun 2020, yang kemudian diperbaharui 

melalui keputusan presiden RI No.9 tahun 2020. Adapun 

tujuan dari Gugus Tugas ini adalah meningkatkan ketahanan 

nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar 

kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi 

eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan 

dalam mencegah, emendetesi dan respon Covid-19. Dalam 

menghadapi dampak covid pemerintah pemerintah melakukan 

langkah-langkah pencegahan diantaranya memaksimalkan 

sumber daya yang tersedia, meliputi pembiayaan, sarana dan 

prasarana dengan menggunakan APBD khususnya DAK 

kesehatan tahun 2020 serta Dana Desa untuk penanggulangan 

wabah covid-19 dan memaksimalkan potensi lokal yang dapat 

menjadi alternative pemenuhan kebutuhan masyarakat.
13

  

4. Asep Kurniawan “Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk 

Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa” 

berdasarkan permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 semua desa 

diminta untuk mengalokasikan kembali 25%-35% Dana Desa 

tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT. Pada masa 

pandemik ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

menyiapkan berbagai program bantuan sosial. Namun tetap 

saja ada kekhawatiran bahwa program-program tersebut 

mampu menjangkau semua masyarakat miskin yang 

terdampak. Kesuksesan desa dalam melaksanakan program 

BLT-DD dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu kesiapan 

kelembagaan dan komitmen para aparat desa serta para 

pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan 

calon penerima dan penyaluran bantuan sosial, kriteria calon 

penerima bantuan yang digunakan desa tidak rumit, dan desa 

                                                             
13

 Husna Ni’matul Ulya. “ alternative strategi penanganan dampak ekonomi 

covid-19 pemerintah daerah jawa timur pada kasawan agropolitan”. Vol.03. 

No.01 januari – juni 2020 hal 85 
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melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerimaan 

bantuan.
14

  

5. Azwardi & Sukanto “efektivitas alokasi dana desa dan 

kemiskinan di provinsi Sumatra selatan” salah satu tujuan 

alokasi dana desa atau ADD untuk menanggulangi 

kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Besar 

kecilnya ADD ditentukan oleh dana bagi hasil daerah 

ditambah dengan dana alokasi umum, kemudian dikurangi 

belanja pegawai. Dengan demikian, apabila suatu daerah 

memiliki dana bagi hasil yang besar dan belanja pegawai yang 

kecil maka dana alokasi daerah akan besar pula. ADD 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

perekonomian desa, seperti peningkatan pendapatan desa dan 

mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini karena ADD 

merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dengan 

meningkatkan perekonomian desa tentu saja hal ini akan 

berdampak positif terhadap peningkatkan perekonomian 

daerah mengingat sebagaian masyarakat sumsel beserta 

permasalahannya dan potensinya berada desa. 
15

 

6. Anita Wulandari “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa 

(ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” alokasi dana 

desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan menaggulangi 

kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, meningkatkan 

perencanaan dan penganggran pembangunan ditingkat desa, 

dan meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
16

 

                                                             
14 Asep irawan.2020.bantuan langsung tunai-dana desa untuk menangani 

dampak covid-19.hal.6-8 
15 Azwardi & sukanto. 2014. Efektivitas alokasi dana desa dan kemiskinan di peovinsi 

sumatera selatan. Jurnal ekonomi pembanguna. Hal 34 
16 Anita Wulandari. 2017. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Hal 45 
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7. Elin Dwi Sintia “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam” penggunaan dana desa difokuskan pada 

pembangunan infraksturk dan pelayanan publik dan melihat 

apa saja yang mempengaruhi atau faktor penghambat dalam 

pembangunan infrastruktur desa.  

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah pada penelitian terdahulu fokus dana desa untuk 

pembangunan yang berdampak pada peningkatakan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini fokus 

penggunaan dana desa lebih ke pencegahan dan penanganan 

adanya dampak pandemi covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, bahwa transparansi, akuntanbilitas dan 

partisipatif berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana 

desa di Desa Srikaton kecamatan adiluiwh kabupaten 

pringsewu di mana pandemi covid-19. Maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Variabel transparansi (X1) dalam pengelolaan dana desa 

berpengruh secara positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di Desa Srikaton 

Kecamatan Adiluwih. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai koefisien regresi yang diperoleh oleh variabel 

transparansi yaitu sebesar 0,204 dan nilai signifikansi 

0,005. Hasil tersebut telah memenuhi syarat dimana nilai 

signifikan harus kurang dari 0,05. Pentingnya transparansi 

ini telah disadari oleh pemerintah desa Srikaton dengan 

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat terkait penggunaan dana desa maupun 

informasi yang lain. 

2. Variabel akuntanbilitas (X2) dalam pengelolaan dana desa 

berpengruh secara positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di Desa Srikaton 

Kecamatan Adiluwih. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai koefisien regresi yang diperoleh oleh variabel  

akuntanbilitas yaitu sebesar 0,424 dan nilai signifikansi 

0,000. Hasil tersebut telah memenuhi syarat dimana nilai 

signifikan harus kurang dari 0,05. Pelaksanaan 

akutanbilitas ini dilakukan pemerintah desa dengan 

memasang spanduk anggaran dan realisasi anggaran di 

kantor desa Srikaton. Tujuuan agar masyarakat desa 

Srikaton dapat membaca dan mengetahui besarnya dana 

yang diterima dan dikelola oleh pemerintahan desa.   
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3. Variabel partisipatif (X3) dalam pengelolaan dana desa 

berpengruh secara positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di Desa Srikaton 

Kecamatan Adiluwih. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai koefisien regresi yang diperoleh oleh variabel 

partisipatif yaitu sebesar 0,135 dan nilai signifikansi 

0,015. Hasil tersebut telah memenuhi syarat dimana nilai 

signifikan harus kurang dari 0,05. Partisipasi masyarakat 

di desa Srikaton dilaksanakan dengan cara melibatkan 

masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa dan 

juga program-program lain. 

4. Variabel transparansi (X1), akuntanbilitas (X2), dan 

partisipatif (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap efektivitas pengelolaan (Y) dana desa menurut 

perspektif ekonomi islam. Dalam islam prinsip 

transparansi, akuntanbilitas dan partisipatif dikenal 

dengan shidiq, amanah, fathanah dan tabligh. Dari hasil 

uji t yang telah dilakukan bahwa pemerintah desa Srikaton 

mengelola dana secara transparan dibuktikan dengan 

adanya kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan 

info terkait pengelolaan dana desa, akuntanbilitas atau 

pertanggungjawban dibuktikan dengan adanya spanduk 

yang berisikan penerimaan dan realisasi penggunaan dana 

desa, dan juga partisipasi masyarakat dengan melibatkan 

masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. secara tidak langsung pemerintahan 

desa Srikaton telah mengeola dana desa secara jujur 

(shidiq), bertanggungjawab (amanah), dan partisipatif 

(tabligh) sehingga dapat mencapai efektivitas pengelolaan 

dana desa walaupun dimasa pandemik covid-19.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dan 

kesimpulan maka saran dari peneliti kepada penelitian 

selanjutnya dan kepada pekon Srikaton yaitu sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner sebaiknya 

peneliti menjaslakan terlebih dahulu terkait maksud 

dari kuisioner tersebut sehingga responden memahami 

setiap butir pernyataan yang ada dalam kuisioner. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga 

variabel, diharapkan peneliti lain dapat meneliti faktor 

apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan 

dana desa selain dari transparansi, akuntanbilitas dan 

partisipatif. 

3. Untuk baleho penggunaan dana desa sebaiknya 

dipasang bukan hanya di kantor desa saja melainkan 

juga dititik-titik tempat yang sering dilalui masyarkat 

sehingga masyarakat dapat melihat penggunaan dana 

desa secara detail. Hal ini dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang menjawab ragu-ragu pada item 

pertanyaan keterbukaan informasi mengenai dokumen 

hasil pelaksanaan program kerja desa. 

4. Untuk masyarakat pekon srikaton lebih aktif dan ikut 

serta dalam kegiatan pemerintahan desa baik itu 

musyawarah atau perumusan kebijakan agar tercipta 

keselarasan antara pemerintahan desa dan masyarakat. 
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