BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2. 1

Landasan Teori

2.1.1

Pengertian Desa
Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu Wilayah

yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri : pergaulan
hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama
tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang

pada umumnya

agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta
kekayaan alam.
Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu
daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa
(memiliki wewenang ) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan
adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.
Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan
masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan
bukan pihak luar.
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Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilajah 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.
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi
penyelengaraan pemerintah desa, Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW,
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.
2.1.2

Alokasi Dana Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang

ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
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digunakan untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan
peruntukannya dengan persentase anggaran :
1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan

desa,

dan

Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa
yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan
perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional
Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun
warga (RW).
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Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam

pelaksanaan

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai
dengan potensi Desa;
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong- royong.
Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian
keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam
APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana
mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan
kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini
adalah sebagai berikut :
a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
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d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkaan pendapatan Desa melalui BUMDesa
Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian
Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk
berdasarkan

keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan

penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping
kecamatan. Bagian pemerintahan Desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan
berkas

permohonan

berikut

lampirannya

kepada

bagian

keuangan

setda

kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala
badan pengelola keuangan Dan kekayaan asli daerah (BPKKAD). Kepala bagian
keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD
langsung dari kas daerah ke rekening desa.
Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau
disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis,2011).
2.1.3

Konsep Akuntabilitas
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah
Untuk melaksanakan

good governance dalam

penyelenggaraan

kehidupan

bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan ialah
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adanya / terselenggaranya good governance. Inpres tersebut mewajibkan setiap
instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang
ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertannggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
alasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Dan
akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas
adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab
dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Rl dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk
memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang
penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan
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prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan
oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa
saja yang harus dipertanggungjawabkan.
Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa tranparansi dan
akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun
penyelenggaraan perusahaan baik. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas
terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama
dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas
dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang
berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawaban para pengambil
keputusan dan pelaksaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.
2.1.3.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan
terutama masyarakat di wilayahnya Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan
Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan
keuangan daerah, yaitu :
1. Prinsip transparansi atau keterbukaan
Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak
dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
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aspirasi dan keinginan masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan
hidup maryarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
harus benar-benar Dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
DPRD dan masyarakat. Maryarakat tidak hanya memiliki hak untuk
mengetahui

anggaran

tersebut

tapi

juga

berhak

untuk

menuntut

pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaanan anggaran tersebut.
3. Prinsip value for money
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu
ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan
sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah.
Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan
sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan
bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan
kepentingan masyarakat.
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini. Kaho dalam Subroto
(2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan
fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan
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pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupapakan salah satu
dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam
mengurus rumah tangganya sendiri.
2.1.3.2 Paradigma Anggaran
Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma
pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan
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 yang diperlukan tersebut
antara lain :
a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya murah;
c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas
secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh
jenis pengeluaran maupun pendapatan;
e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap
organisasi yang kuat;

23

f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya
untuk memaksimalkan pengelolaan dana yang dengan memperhatikan prinsip
value for money (Mardiasmo. 2002 : 106).
Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung
bagaimana

pemerintahan

melakukan

pengawasan

dan

pembinaan

terhadap

pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung
keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Setiap kegiatan
fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan
tersebut dilaksanakan.
Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD
untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. (Arifiyanto dan
Kurrohman, 2014)
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2.1.4

Perencanaan,

Pelaksanaan,

Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan

Penatausahaan,

Pelaporan,

Pengawasan Alokasi Dana Desa

(ADD)
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pembinaan dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 36, 37, 38, dan
44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Perencanaan ADD
1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratanan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.
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b.

Pelaksanaan ADD
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya

maka

pengaturannya

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan ADD
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 35 ayat (2) menggunakan :
a. buku kas umum;
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b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank

d. Pelaporan ADD
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa :
a. Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
4. Laporan semeser akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaiakn paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban ADD
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.
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2.

Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.
3. Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan

Desa tentang

laporan

pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa sebagaima dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
a. Format

laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. Format Laporan

Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan; dan
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke Desa.

f. Pembinaan dan Pengawasan ADD
1. Pemerintah

provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan

penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaen/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.
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2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
No

Judul

Variabel

Jenis

Hasil Penelitian

Penelitian

1

Pengelolaan
Alokasi

Pengelolaan,

Deskriptif

Dana Alokasi Dana Desa, analitis

Desa

(ADD) dan Pembangunan

Tata

kelola

dana

ADD masih tampak
belum efektif. Hal ini

Dalam

terlihat

Menunjang

mekanisme

Pembangunan

perencanaan

Pedesaan (Studi

belum

Kasus

memperlihatkan

:

Segodorejo
Desa

Desa
dan
Ploso

sebagai
perencanaan

pada

yang

bentuk
yang

Kerep,

efektif karena waktu

Kecamatan

perencanaan

Sumobito,

sempit,

yang
kurang
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Kabupaten

berjalannya

Jombang Tahun

lembaga

2013(Okta

partisipasi

Rosalinda

masyarakat

LPD,2014)

karena
kepala

fungsi
desa,

rendah
dominasi

desa

adanya

dan

pos-pos

anggaran

dalam

pemanfaata

ADD

sehingga tidak ada
kesesuaian

dengan

kebutuhan desa
2

Akuntabilitas

Alokasi Dana Desa, Deskriptif

Perencanaan program

Pengelolaan

perencanaan,

ADD di

Dana

Desa

di pelaksanaan,

Kecamatan

pertanggungjawaban

kualitatif

10

sekecamatan
Umbulsari

Umbulsari

bertahap

Kabupaten

melaksanakan

Jember

Tahun

desa

secara
telah

konsep pembangunan

2012.

prinsip

(Arifianto,2014)

responsif

partisipatif,
dan
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transparan

serta

pertanggungjawaban
secara teknis sudah
cukup baik.
3

Pengelolaan
Alokasi

Pengelolaan Alokasi Kualitatif
Dana Dana

Desadalam

Desa,

dan

Pembangunan

Pengelolaan kegiatan
untuk

belanja

aparatur dan belanja

upaya

operasional

serta

Meningkatkan

pengelolaan kegiatan

Pembangunan di

untuk belanja publik

Desa Sebawang

dan

Kecamatan

kepada masyarakat.

pemberdayaan

Sesayap
Kabupaten Tana
Tidung

Tahun

2010-2012.
(Thomas,2013)
4

Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Deskriptif

Tahap

Pengelolaan

Dana

alokasi dana desa di

Alokasi
Desa

Desa,

Dana akuntabilitas
di

dan analitis

8

perencanaan

desa

menerapkan

telah
prinsip

31

Kecamatan

partisipasi

Panarukan,

transparansi,

Kabupaten

tahap

pelaksanaan

Situbondo Tahun

telah

menerapkan

2014

prinsip

transparansi

(Puteri,2015)

dan

akuntabilitas

dengan

dan
dalam

adanya

informasi yang jelas
mengenai

jadwal

fisik yang di danai
oleh

ADD,

dalam

tahap
pertanggungjawaban
baik

secara

teknis

maupun administrasi
sudah

baik,

tetap
bimbingan

tetapi
diberi
oleh

pemerintah
5

Akuntabilitas

Alokasi Dana Desa, Deskriptif

Perencanaan

Pengelolaan

transapransi,

pelaksanaan,

dan kualitatif

dan
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Dana

Desa akuntabilitas

(Studi

Kasus

pengelolaan

ADD telah akuntabel
dan

transparan.

Namun,

dari

sisi

Alokasi

Dana

administrasi

masih

Desa

desa-

diperlukan

adanya

dalam

pembinaan

lebih

di

desa
wilayah

lanjut, karena belum

Kecamatan

sepenuhnya

Tlogomulyo

dengan ketentuan.

sesuai

Kabupaten
Temanggung
Tahun

2008.

(Subroto,2009)

2.3

Kerangka Pemikiran
Mengacu pada UU No 6 tahun 2014 pasal 1 tentang alokasi dana desa

diterangkan bagaimana aturan yang berlaku di dalamnya. Pertanggungjawaban ADD
terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 tahun 2011 tentang Alokasi Dana
Desa.
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Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD
yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan
penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD
yang merupakan gambaran kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang
merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.
Tahapan dalam alokasi dana desa ada 3, yaitu perencanaan ADD, pelaksanaan
ADD, penatausahaan ADD, pelaporan ADD, pertanggungjawaban ADD, dan
pembinaan dan pengawasan ADD, dalam UU No 6 tahun 2014 adanya ketentuan
bahwa “keuangan desa dikelola berdasakan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” peneliti mendasari
unsur tersebut untuk menilai perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan
ADD, pelaporan ADD, petanggungjawaban ADD, dan Pembinaan dan Pengawasan
ADD.
1. Partisipasif
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan
aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara kostruktif.
2. Transparansi
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Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi
yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh
mereka yang membutuhkan
3. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban pada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan ( Mardiasmo
2009 : 18)
Keberhasilan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi
oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya
tergantung bagaimana pemerintahan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung
keterbukaan penyampaian inforrmasi secara jelas kepada masyarakat. Setiap kegiatan
isik ADD supaya dipasang papan inforrmasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan
tersebut dilaksanakan
Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip -

prinsip transparansi dan

akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang
mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto
dan Kurrohman,2014)
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Kerangka pemikiran akuntabilitas ADD di Desa – Desa dalam wilayah
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dapat digambarkan dalam bagan kerangka
pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 24
Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa
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