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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Thomas (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten 

Tana Tidung. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengelolaan atas 

Alokasi Dana Desa sudah ada yang berjalan baik, dan ada juga yang belum sesuai. 

Misalnya dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional, Desa Sebawang telah 

menjalankan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. Sedangkan untuk 

pengelolaan kegiatan belanja public dan pemberdayaan masyarakat belum 

berjalan secara maksimal dimana pembangunan fisik di Desa Sebawang banyak 

sekali yang belum ada, sehingga masyarakat lebih besar menganggarkan untuk 

infrastruktur. 

Nurliana (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam 

Paser Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Sukomulyo dalam pembangunan fisik masih kurang berjalan dan 

bisa dikatakan berjalan dengan lambat. Walaupun secara keseluruhan Desa 

Sukomulyo ini sudah menjalankan kebijakan Alokasi Dana Desa dengan sesuai 

panduan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu yang pertama 

adalah kualitas sumber daya manusia dari segi tingkat pengetahuan pelaksana 

terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut. Lalu faktor yang kedua adalah 

pencairan dana Alokasi Dana Desa yang tidak tepat waktu. 
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Sumiati (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngatabaru 

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan ADD di Desa Ngatabaru berjalan tidak optimal yang terlihat dari 

administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat 

pemerintah desa Ngatabaru. Pengorganisasian dalam mengelola ADD yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya 

manusia yang tidak memadai sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngatabaru. Tidak optimalnya 

pengelolaan Alokasi Dana Desa juga disebabkan karna kurangnya pengawasan 

berlanjut. 

Rosalinda (2014) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, 

Kecamatan Sumobito,Kabupaten Jombang). Penelitian ini menunjukkan bahwa 

tata kelola dana ADD masih belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme 

perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang 

efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi 

lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan 

adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian 

dengan kebutuhan desa. 

` Hampir seluruh penelitian tersebut menyebutkan kendala kompetensi 

sumber daya manusia yang kurang, berakibat pada tingkat efektifitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa. Perubahan peraturan membuat tim 
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pelaksana Alokasi Dana Desa benar-benar membutuhkan pembinaan dan juga 

pengawasan dari pemerintah provinsi/daerah agar pengelolaan Alokasi Dana Desa 

bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Alokasi Dana Desa 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No 113 tahun 2014 pasal  8 ayat 1 

dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan 

pembiayaan desa. Dalam hal ini Alokasi Dana Desa termasuk ke dalam salah satu 

pendapatan desa dari kelompok transfer. Selanjutnya PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 

menyebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 

Kemudian dalam Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari 

dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum 

(DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan 

bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Penyaluran dana 

Alokasi Dana Desa dibina dan diawasi oleh pemerintah provinsi. 

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan 

mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan pengangguran 

pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan 

pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai 
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keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial , 

meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan 

pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial  dan ekonomi 

masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat  desa melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Peraturan Bupati Bulukumba, 2014). 

Sementara manfaat diadakannya ADD bagi desa antara lain: Desa dapat 

menghemat biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek 

pembangunannya; Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga 

lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa; Desa memperoleh 

kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa; Desa dapat 

menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu 

datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; Desa tidak lagi 

hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalammengelola persoalan 

pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa; Dapat mendorong 

terciptanya demokratisasi di desa; Dapat mendorong terciptanya pengawasan 

langsung dari masyarakat 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip: 

(a) Seluruhkegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan 

diketahui oleh masyarakat luas; (2) Masyarakat berperan aktif mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan; (3) Seluruh kegiatan 

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hokum; (4) 

Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
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(5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan (6) 

Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan 

upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat 

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses, cara, 

perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan itu sendiri 

akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain 

dari pengelolaan adalah “manajemen”.  Manajemen adalah kata yang aslinya dari 

bahasa inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, 

pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 

Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dalam APBDes, 

diatur secara umum dalam permendagri no 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
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pertanggungjawaban keuangan desa.Penyelenggaraan kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh 

APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh 

APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan 

dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan 

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa 

diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan 

dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh 

kepala Desa dan Bendahara Desa.  

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa: 

a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan. 

b. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD 

(ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa) yang berasal dari unsur 

perangkat desa yaitu sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara. 
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Hal-hal mengenai pengelolaan keuangan desa, juga mencakup proses yang 

sama dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdapat tahap perencanaan, 

pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Maka, bisa diartikan 

bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah proses atas hal yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Seluruh rangkaian 

proses pengawasan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang laporannya 

terintegrasidalam APBDes.  

3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa(ADD) 

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi 

Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negri No 113 Tahun 2014 

pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

a. Perencanaan ADD 

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 

2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun 

berjalan. 
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Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa 

yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun 

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa 

dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan 

RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat 

penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. 

RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 

kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa 

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan 

Kepala Desa. 

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 

satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 

masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 

sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan 

penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun 

oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan 
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peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Desa 

menjadi dasar penetapan APBDesa. 

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 diterapkan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Dalam Peraturan Bupati no 21 tahun 2015 dikatakan bahwa,  Kepala Desa 

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karna jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 

desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan 

pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala 

desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf 

sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa 

sebagai satuan tugas kewilayahan. 

 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa 

yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
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menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 

Bendahara Desa. 

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. 

4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampiri: 

a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 

anggaran berkenaan; 

b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan; dan  

c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke 

desa.  

Laporan pertanggungjawaban ADD sendiri terintegrasi kedalam laporan 

pertanggung jawaban APBDesa. Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis 
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dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi 

yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 

informasi lainnya (Peraturan Bupati Bulukumba No 21 Tahun 2014). 

4.      Konsep Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 Semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelaksanaan good 

governance atau pemerintahan yang baik di Indonesia telah mendorong penerapan 

good governance di semua level pemerintahan. Syarat-syarat untuk terciptanya 

good governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas 

(Waluyo, 2007:203) 

 Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan 

ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 

 

 

 

a. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan  

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki 

hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karna 

menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam 

pemenuhan keinginan masyarakat banyak. 

b. Prinsip Akuntabilitas 
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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. Masyarakat tidak 

hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tapi juga berhak untuk 

menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

c. 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. 

1. Transparansi 

Yang dimaksud dengan transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya 

akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal 

ini didasarkan atas pendapat para ahli yaitu sebagai berikut. 

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan serta hasil yang dicapai. 

Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah 

dengan masyarakat. 

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktifitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu 

masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintah Desa adalah: 

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. 

b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. 

c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. 

Beberapa indikator transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 

c. Keterbukaan proses pengelolaan  

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD 
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2. Akuntabilitas  

Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam penelitian ini adalah, 

pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada 

masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep ini 

didasarkan pada beberapa pendapat menurut para ahli berikut: 

Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan 

memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang 

atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. 

Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor 

publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada 

pemilik kepentingan (Hadi 2006:150). 

Dalam pasal 7 Undang-undang No 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas 

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari 

kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bintoro Cokroamidjojo (2001:45) menyebutkan ada empat jenis akuntabilitas 

yaitu: 

a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan. 

b. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan 

BPK. 
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c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan 

pengembangan perangkat hukum. 

d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan 

dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada 

rakyat melalui sistem perwakilan. 

Akuntabilitas untuk penelitian ini termasuk dalam akuntabilitas keuangan 

melalui sebuah lembaga yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam 

bentuk pertanggungjawaban laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh 

tim pelaksana dalam bidang pemerintahan maupun pada bidang pemberdayaan 

masyarakat. 

Menurut Samuel Paul ( dalam Tjahya Supriatna, 2001:103) akuntabilitas 

dapat dibedakan atas : democratic accountability, professional accountability, and 

legal accountability. 

a. Democratic Accountability  

Akuntabilitas demokratis adalah gabungan antara administrative dan 

politic accountability. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel 

atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada 

Negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan 

pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-

masing. 

b. Professional Accountability  

Dalam akuntabilitas professional, pada umumnya para pakar, 

professional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan 
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norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public 

interest atau kepentingan masyarakat. 

c. Legal Accountability 

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum) pelaksana ketentuan 

hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public 

service yang merupakan tuntutan masyarakat. Dengan akuntabilitas 

hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan 

apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan 

akuntabilitas legal. 

 Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam akuntabilitas 

legal atau akuntabilitas yang pelaksanaannya berdasarkan hukum, dimana 

pengelolaan ADD dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku, dan jika pemerintah desa maupun tim pelaksana ADD melakukan 

pelanggaran dalam pengelolaan ADD maka mendapat sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Partisipatif  

Partisipatif menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah 

keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara 

langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi 

adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan 
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keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Setidaknya ada dua alasan mengapa partisipatif sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya 

masyarakat sendirilah yang paling paham apa saja kebutuhannya. Kedua, bermula 

dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan 

kompleks, birokrasi tumbuh membengkak diluar kendali.  

Sebagai wujud menciptakan pemerintahan yang baik, maka harus tertuju 

pada seluruh aspek khususnya pada pembangunan pedesaan partisipatif. 

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat 

yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena 

itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa 

menurut Kartika (2012) adalah: 

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam 

segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya.  

2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha 

berdasarkan kemandirian lokal. 

3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan 

secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan 

yang menyeluruh dan terpadu. 

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 



24 
 

a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses publik. 

b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan 

mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk 

aktifitas Negara dalam kegiatan publik. 

c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik 

seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan 

masyarakat dan layanan publik (Lalolo, 2003). 

Menumbuh-kembangkan keswadayaan melalui partisipasi masyarakat, 

pandangan Schlippe (2007) suatu desa dapat berkembang baik terdapat tiga unsur 

yang merupakan suatu kesatuan yaitu Desa, masyarakat dan pemerintahan desa. 

Dalam partisipasi masyarakat, pelaksanaan program pembangunan diperlukan 

kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi 

yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program tersebut 

warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan 

praktis, tetapi juga keterlibatan emosional. Berdasarkan pandangannya partisipasi 

dapat dilihat dari dua hal berikut: 

1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif 

dan negative. Pada segi positif, partisipasi adalah dapat mendorong 

munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program 

pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan 

negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya 

pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda 

atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. 
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Perencanaan secara partisipatif diperlukan karna bermanfaat yakni 

(1) masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial 

ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang atau 

sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian 

dapat diketahui masa depan mereka, (2) masyarakat dapat berperan 

dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan 

bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar 

daerah pedesaan, (3) masyarakat dapat menghimpun sumber daya 

dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk 

mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan, segi positifnya adalah program yang 

telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya 

adalah cenderung menjadikan warga masyarakat sebagai objek 

pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksana 

pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari 

permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat 

tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat 

kegagalan seringkali tidak dapat dihindari 

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk 

menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi. 
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Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu : 

1. Partisipasi adalah konstribusi sukarela dari masyarakat kepada 

proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan 

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri. 

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, 

monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai 

konteks lokal dan dampak-dampak sosial. 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan dan lingkungan mereka.   

Pentingnya partisipasi yang dikemukakan oleh Conyers (1991) sebagai 

berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang 

tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 

kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan apabila keberadaannya dilibatkan dalam proses persiapan dan 
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perencanaan; ketiga, partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Menurut Ulum dalam kegiatan Bintek, partisipasi masyarakat dalam 

mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, serta 

mengontrol program ADD yang ada di Desanya. Sedangkan dampak dari 

tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut disebut swadaya. 

Kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan 

sebagai basis desentralisasi. Karna desa berhadapan langsung dengan masyarakat 

dan kontrol masyarakat lebih kuat.  Selain itu menurut Ulum, cara membangun 

partisipasi ADD yaitu:  

1. Sisi kelembagaan pembentukan pelaksana pengelolaan ADD melalui 

musyawarah 

2. Perencanaan melibatkan keterwakilan masyarakat dalam penyusunan 

APBDes secara partisipatif 

3. Penggunaan ADD sebaiknya sesuai aturan 70% untuk belanja 

pembangunan dan 30% untuk belanja rutin. 

Pada dasarnya pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak 

desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran untuk analisis alokasi dana desa pada Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba dapat digambarkan sebagai berikut : 
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