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Abstract 

 

The village fund budget policy (Kebijakan Anggaran Dana Desa/ADD) that has been 

implemented since 2014 by the government of the republic of Indonesia has become a 

breath of fresh air not only for the village but also for the people in the village. Villages 

are no longer objects of philanthropy and passive in development, with ADD the village 

becomes an active subject and is able to plan development according to its needs. but the 

negative side of the implementation of DD is the literacy and financial administrative 

ability of the village apparatus. it was recorded that until 2021 there were 154 cases with 

a potential state loss of IDR 233 billion. The majority of cases are not on personal abuse, 

but on administrative processes. Village officials are still unfamiliar with financial 

reporting with the ministry of finance or provincial systems. Education related to financial 

administration to village officials should be given as well as possible to minimize the 

potential for misuse and errors of ADD financial administration. Using the classical 

method in providing information and education related to financial administration and 

assistance to villages, this community service was carried out in early 2022. After the 

implementation of community drawings by lecturers and assisted by students, it is hoped 

that village officials will be able to implement financial administration properly and avoid 

reporting errors. 

 

Keywords: Anggaran Dana Desa, Anti-Corruption, Financial Administration, Village 

Development. 

 
 

Abstrak  

 

Kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2014 

oleh pemerintah republik Indonesia menajdi angin segar tidak hanya bagi desa tapi juga 

masyarakat yang ada di desa. Desa tidak lagi menjadi objek filantropi dan pasif dalam 

pembangunan, dengan adanya ADD desa menjadi subjek aktif serta mampu merencanakan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. namun sisi negatif dari implementasi DD 

adalah kemampuan literasi serta adminstratif keuangan aparatur desa. tercatat hingga tahun 

2021 ada 154 kasus dengan potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp233 miliar. 

Mayoritas kasus bukan pada penyalahgunaan pribadi, namun pada proses administrasi. 

Aparatur desa masih awam dengan pelaporan keuangan dengan sistem kementrian 

keuangan ataupun provinsi. Edukasi terkait administrasi keuangan kepada aparatur desa 

harus diberikan sebaik mungkin untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dan 

kesalahan administrasi keuangan ADD. Menggunakan medote klasikal dalam pemberian 

informasi serta edukasi terkait administrasi keuangan serta pendampingan kepada desa, 
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pengabdian masyarakat ini telah dilakukan pada awal tahun 2022. Pasca pelaksanaan 

pengandian masyarakat oleh dosen dan dibantu mahasiswa, diharapkan aparatur desa 

mampu menerapkan administrasi keuangan dengan baik dan menghindarai kesalahan 

pelaporan. 

 

Kata Kunci: Administrasi Keuangan, Anggaran Dana Desa, Anti Korupsi, Pembangunan 

Desa.  

 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka mempercepat proses 

pembangunan desa, pemerintah telah 

mengeluarkan Undang Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa 

akan mendapat banyak dana dari 

pemerintah pusat, sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 

yang bunyinya: "Alokasi anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b bersumber dari belanja pusat 

dengan mengefektikan program yang 

berbasis desa secara merata dan 

berkeadilan" (Timotius, 2018). 

Setiap desa akan mendapatkan 

alokasi anggaran dana yang cukup 

besar dari negara dan pemerintah 

daerah. Penggunaan dana desa perlu 

dirahkan untuk mendukung 

pengentasan desa khususnya desa 

tertinggal demi terwujudnya 

kemandirian desa (Putri, 2019). 

Penggunaan dana desa pada dasarnya 

merupakan hak pemerintah desa 

sesuai kewenangan dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa setempat 

dengan tetap mengedepankan prinsip 

keadilan. Namun demikian, dalam 

rangka mengawal dan memastikan 

capaian sasaran pembangunan desa, 

pemerintah menetapkan prioritas 

penggunaan dana desa setiap tahun 

(Nafidah & Suryaningtyas, 2015). 

Anggaran Dana Desa (ADD) telah 

diimplementasikan di Republik 

Indonesia sejak tahun 2014. 

Keberadaan ADD berimplikasi desa 

bisa menjadi lebih mandiri dalam 

perencanaan dan pembangunan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa telah dijelaskan tujuan 

disalurkannya dana desa adalah 

sebagai bentuk komitmen negara 

dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi 

kuat, maju, mandiri dan demokratis 

(Republik Indonesia, 2014). 

Seperti 2 sisi mata uang, 

Implementasi ADD memiliki sisi 

negatif dan positif. Besarnya anggaran 

dana desa yang diterima dan dikelola 

oleh Pemerintah Desa tersebut harus 

menjadi perhatian berbagai pihak 

terutama masyarakat desa, untuk 

bersama-sama mengawasi dan 

mengelolanya sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hal itu dilakukan, karena 

meningkatnya kasus korupsi dana desa 

yang terjadi di Indonesia sampai 

sekarang terus meningkat. 
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Gambar 1. Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021 (Kompas TV, 2022) 

 

Adanya korupsi dana desa tersebut 

bisa berdampak pada tidak 

maksimalnya pelayanan publik yang 

ada di desa. Oleh sebab itu, maka perlu 

dilakukan pencegahan atau 

penanggulangan  korupsi dana desa, 

dengan jalan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di desa. 

Agar pengeloloaan dana desa 

semakin akuntabel, maka diperlukan 

adanya mekanisme pengawasan dalam 

pelaksanaannya yang melibatkan 

seluruh stakeholder pengelolaan dana 

desa baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Oleh karenanya Semua pihak 

dapat terlibat dalam mekanisme 

pengawasan tersebut, yaitu 

masyarakat desa, Camat, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP), 

dan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), bahkan dapat diikuti oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Pemantauan (Bunga, Maroa, 

Arief, & Djanggih, 2019) merupakan 

tahapan penting untuk memastikan 

bahwa pengalokasian dana desa dapat 

menjadi instrumen dalam pemerataan 

pendapatan di desa dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Dengan demikian, maka kesenjangan 

pembangunan antara perdesaan 

dengan perkotaan dapat berkurang. 

Pemantauan dan pengawasan juga 

ditujukan untuk mengidentifikasi 

adanya penyimpangan sejak dini 

sehingga kucuran dana desa yang 

diberikan benasr benar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal dalam 

pembangunan desa. 

Menurut Thomas pengelolaan 

adalah suatu proses atau suatu 

rangkaian pekerjaan yang dilakukan 

oleh serangkaian kelompok orang di 

dalamnya terdapat perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dengan memanfaatkan 

potensi yang ada dalam mencapai 

tujuan tertentu. Pengelolaan Dana 

Desa (DD) dalam Peraturan Presiden 

No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 

berbunyi Dana Desa dikelola secara 

tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan 
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memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat setempat. 

Adapun dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 49 tentang Tata 

Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) 

berbunyi pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumberdaya/bahan 

baku lokal, dan diupayakan dengan 

lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat desa setempat 

(Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017). 

Pengelolaan dana desa setelah 

diterbitkannya Undang Undang nomor 

6 tahun 2014 tentang desa mengalamai 

berbagai macam permasalahan 

diantara munculnya tindak pidana 

korupsi yang diatur dalam undang 

undang nomor 20 tahun 2001 tentang 

pencegahan tindak pidana korupsi, 

sehingganya pemerintah desa 

diharapkan sebisa mungkin 

melakukan berbagai macam 

pencegahan terhadap tindak pidana 

korupsi baik itu dalam hal 

pengambilan kebijakan, 

pengalokasian anggaran maupun 

dalam mekanisme pengambilan 

kebijakan. Pencegahan tindak pidana 

korupsi ini harus terus dilakukan mulai 

dari level yang paling bawah yaitu 

pemerintahan desa sehingga 

kedepannya akan terwujud masyarakat 

desa yang sadar hukum yang akan 

meningkatkan tatanan pemerintahan 

yang baik. 

Dibutuhkan edukasi bagi para 

aparatur desa dalam hal administrasi 

keuangan untuh menghindari 

kesalahan administrasi 

 

METODE PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(PKM) dilakukan di Desa Watesari, 

Kecamatan Balungbendo, Kabupaten 

Sidoarjo. Subyek PKM adalah 

aparatur desa, warga desa, pengurus 

bumdes, anggota PKK dan anggota 

karang taruna. Metode yang 

digunakan dalam PKM ini berupa 

pelatihan/penyuluhan dengan standar 

pelatihan partisipatif (Rahmat & 

Mirnawati, 2020). 

Program pembinaan yang sudah 

disepakati dengan mitra binaan di 

Desa Watesari, Kecamatan 

Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo 

dengan metode pemberian materi 

edukasi. Materi pertama edukasi dan 

sosialisasi terkait Anti Korupsi di Desa 

dan Dana Desa, materi fokus pada 

konsep umum anti korupsi dan diskusi 

beberapa kasus. Materi kedua yaitu 

Upaya-upaya Pencegahan Korupsi di 

Desa. Materi ketiga yaitu Penyusunan 

pengadministrasian keuangan 

berdasarkan Peraturan Kementerian 

Keuangan 206/pmk.07/2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dana Desa 

Menurut Undang-Undang Desa tahun 

2014 Anggaran Dana Desa (ADD) 

dapat dideskripsikan sebagai dana 

yang bersumber dari pemerintah pusat 

(APBN) yang diperuntukan bagi Desa 

dengan mekanisme ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/kota dan digunakan 

unuk membiayai penyelenggaraan 
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pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan, pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat (Republik 

Indonesia, 2014). 

Tujuan disalurkannya ADD 

merupakan bentuk komitmen negara 

dan pemerintah pusat untuk 

melindungi, mendukung 

pembangunan serta upaya 

pemberdayaan masyarakat agar desa 

menjadi menjadi kuat, maju, mandiri 

dan demokratis (Republik Indonesia, 

2014). Keberadaan ADD dipercaya 

mampu mendukung pembangunan dan 

pemberdayaan desa menuju 

masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera. 

Pengalokasian ADD memiliki 

tujuan: (1) Mengatasi kemiskinan dan 

mengurangi kesenjagan; (2) 

Meningkatkan kualitas perencanaan 

dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa; (3) Mendorong 

pembangunan infrastruktur pedesaan 

yang berlandaskan keadilan dan 

kearifan lokal; (4) Meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai keagamaan, 

sosial, budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan sosial; (5) 

Meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat desa; (6) Mendorong 

peningkatan keswadayaan dan gotong 

royong masyarakat desa; dan (7) 

Meningkatakan pedapatan desa dan 

masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). 

Pembagian alokasi ADD dibagi 

menjadi dua bagian yaitu untuk 

pembiayaan operasional pemerintah 

desa dan kedua untuk pemberdayaan. 

Presentasi untuk operasional 

pemerintah desa sebesar 30%, 

sedangkan untuk pemberdayaan 

sebesar 70%. 

 

 
Gambar 2. Presentasi Alokasi Penggunaan Dana Desa 

 

Teknis alokasi dalam bagian 

dalam pemberdayaan masyarakat pun 

tidak keseluruhan untuk 

pemberdayaan, masih dibagi lagi 

sesuai dengan rencana kerja desa dan 

prioritas pembangunan desa. 

Umumnya pada bagian ini 

pembiayaan yang menggunakan ADD 

bisa dalam bentuk pembangunan 

sarana dan prasarana ekonomi desa, 

pemberdayaan dibidang pendidikan, 

kesehatan, pemberdayaan ekonomi 

30%

70%

Alokasi ADD

Operasional
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Pemberdayaan
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masyarakat terutama untuk 

kemiskinan dan bantuan keuangan 

kepala lembaga masyarakat desa, 

BUMDes, kelompok usaha sesuai 

potensi ekonomi masyarakat desa, 

serta bantuan keuangan kepada 

lembaga yang ada di desa seperti RT, 

RW, LPMD, Linmas, PKK, Karang 

Taruna. 

Pembiayaan menggunakan Dana 

Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan locally based 

desa dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup 

masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan. Bidang prioritas 

pembiayaan ADD dialokasikan untuk 

membiayai bidang pemberdayaan 

masyarakat didasarkan atas kondisi 

dan potensi desa, linear dengan 

pencapaian target RPJMDes dan 

RKPDes setiap tahunnya. 

 

 
Gambar 3. Prioritas Pembiayaan Dana Desa 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengeloaan Keuangan Desa dijelaskan 

bahwa Kepala Desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan Keuangan 

Desa dan mewakili Pemerintahan 

Desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik Desa yang dipisahkan 

(Kementerian Dalam Negeri, 2014).  

Kepala Desa (Sumolang, 2017) 

dalam hal penyelenggaraan keuangan 

desa dan hubungannya dengan ADD 

wajib untuk menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

setiap akhir tahun anggaran dan 

laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati atau Walikota, 

melaporankan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada 

Badan Permusyawaratan Desa setiap 

akhir tahun anggaran, dan 

menyebarkan informasi 

penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada masyarakat Desa setiap 

akhir tahun anggaran. 

Upaya-upaya Pencegahan Korupsi 

ADD 

•Pos kesehatan Desa dan Polindes;

•Pengelolaan Posyandu; 

•Pembinaan dan pengelolaan PAUD.

Pemenuhan kebutuhan 
dasar

•jalan desa dan jalan usaha tani

•sarana dan prasarana embung desa dan sanitasi 
lingkungan

•pengelolaan air bersih berskala desa dan 
irigasi tersier

Pembangunan serta 
pemeliharaan sarana dan 

prasarana desa

•wirausaha

•peningkatan pendapatan

•perluasan skala ekonomi masyarakat desa

Pengembangan potensi 
ekonomi lokal
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Upaya-upaya pencegahan terhadap 

korupsi ADD secara teoritis dapat 

menggunakan konsep hukum maupun 

psikologi masyarakat. Namun 

tentunya hal tersebut bersifat sangat 

umum dan normatif. Secara umum 

upaya pencegahan tindak pidana 

korupsi dapat dilakukan dengan upaya 

pencegahan (preventif), penindakan 

(kuratif), edukasi masyarakat/ 

mahasiswa, edukasi LSM (Danil, 

2012). 

 Sahrir dalam penelitiannya 

menyebutkan ada kekhasan tertentu 

pada kasus korupsi yang terjadi dalam 

pengelolaan dana desa (Sahrir, 2017). 

Ada beberapa modus operandi yang 

dilakukan antara lain, yaitu pada 

pembuatan RAB yang dibayarkan 

berdasarkan kesepakatan, sumber 

pembiayaan yang lain dalam 

pembangunan fisik, penggunaan dana 

untuk keperluan pribadi, pemotongan 

dana desa oleh oknum, perjalanan 

dinas fiktif, mark up honorarium dan 

pembelian ATK, tidak menyetorkan 

pajak yang dipungut, dan terakhir 

pembelian inventeris desa tapi 

digunakan untuk keperluan pribadi. 

Penelitian yang dilakukan Kadir 

dan Moonti (Kadir & Moonti, 2018) 

memberikan usulan bahwa upaya yang 

dilakukan dalam pencegahan korupsi 

dalam pengelolaan dana desa yaitu 

mengenali modus modus korupsinya, 

Peningkatan Capacity Building 

(Perangkat Desa), dan Penguatan 

Kapasitas Pendamping Desa. 

Mencegah tindak pidana korupsi 

di tingkat desa khususnya yang 

berhubungan dengan ADD harus 

melibatkan peran dari berbagai pihak, 

diantaranya adalah pemerintah desa, 

Badan Pemusyawaratan Desa dan juga 

masyarakat desa (Susilawati, Putra, & 

Naz, 2022). Pemerintah Desa selaku 

eksekutif di desa sekaligus kepala 

pengelola Keuangan Desa, harus 

berhati-hati dan juga disiplin dalam 

menjalankan pemerintahannya, sadar 

dan juga faham dalam memahami 

peraturan birokrasi, transparan, 

akuntabel serta bertanggungjawab. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang merupakan legislatif desa 

sekaligus pengawas pemerintahan 

berhak mengontrol segala bentuk 

jalannya pemerintahan desa. BPD 

yang mampu menjalankan fungsi 

pengawasan pemerintahan dengan 

baik tidak hanya mampu 

meminimalisir tindak korupsi, tapi 

juga mampu melakukan pencegahan. 

Masyarakat Desa sebagai stakeholder 

utama di desa harus mengetahui 

kinerja dan laporan keuangan dari 

pemerintah desa. 

Penelitian yang dilakukan Rizki 

Zakariya pada tahun 2020 (Zakariya, 

2020) upaya yang dapat dilakukan 

sebagai langkah pencegahan korupsi 

dana desa adalah dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kualitas pembangunan dan pelayanan 

publik di desa. Langkah ini tentunya 

tidak langsung terwujud tanpa upaya 

detail yang dipecah menjadi beberapa 

program. Beberapa langkah yang bisa 

diwujudkan adalah dengan membuka 

akses informasi program dan anggaran 

desa, adanya kesadaran warga desa 

sebagai wujud partisipasi masyarakat, 

membuka akses komunikasi terhadap 

perangkat desa oleh warga desa, 
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mengoptimalkan kinerja organisasi 

desa dan peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

pengawasan jalannya Pemerintahan 

Desa.  

Zakaria lebih jelasnya 

memberikan teknis pencegahan 

korupsi dana desa dengan melihat 

modus operandi yang umumnya 

terjadi. Modus-modus tersebut antara 

lain penggelembungan anggaran, 

proyek fiktif, laporan fiktif, 

penggelapan, dan penyalahgunaan 

anggaran (Zakariya, 2020). Kelima 

modus operandi tersebut dapat 

dicegah dengan adanya akses 

informasi memadai, partisipasi aktif 

masyarakat desa, komunikasi antara 

warga desa dan perangkat desa dan 

optimalisasi peran BPD.  

 

Pengadministrasian Keuangan  

Prinsip penggunaan Dana Desa 

dipergunakan secara terarah, 

ekonomis, efesien, efektif, 

berkeadilan, dan terkendali. 

Berdasarkan prinsip tersebut, 

pengelolaan Dana Desa bagian yang 

tak terpisahkan dari pengelolaan 

keuangan Desa dalam APBD, seluruh 

kegiatan yang dibiayai Dana Desa 

direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara terbuka dengan 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat 

desa. Semua pembiayaan dan juga 

kegiatan yang dibiayai menggunakan 

ADD harus dipertanggung jawabkan 

secara admistratif, secara, teknis, dan 

secara hukum. 

Berdasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), ADD harus 

dialokasikan secara berkeadilan 

berdasarkan pada (1) alokasi dasar, 

dan (2) alokasi yang dihitung 

memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat kesulitan geografis desa setiap 

kabupaten/kota. 

Penyaluran ADD dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) tahap (Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). 

Pertama mekanisme transfer APBN 

dari Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN) ke Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD). Mekanisme tahap 

kedua yaitu APBD dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) ke kas desa. 

Pencairan ADD melalui beberapa 

tahap. Mekanisme pencairan ADD dan 

penyaluran ADD dilakukan dengan 

(1) menentukan prosentase beserta 

tahapan sesuai dengan presentase 

tertentu yang telah ditetapkan; (2) 

Pencairan termin pertama diajukan 

oleh Kepala Desa kepada Bupati 

melalui Camat disertai dengan 

kelengkapan administrasi yang telah 

ditentukan; (3) Pencairan kedua, 

dilakukan jika pencairan termin 

pertama sudah dipertanggung 

jawabkan secara administratif, secara 

teknis dan secara hukum; (4) 

Pencairan termin pertama dan termin 

kedua dilakukan dengan pemindah 

bukuan dana dari kas daerah ke 

rekening kas desa; (5) Penyaluaran 

Alokasi Dana Desa dari kas desa 

kepada pelaku aktivitas (pemimpin 

pelaksana kegiatan). 
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Gambar 3. Tahap Pencairan Anggaran Dana Desa 

 

Selain mekanisme pencairan ADD 

secara global, dalam pelaksanaan 

kegiatan yang sumber dananya dari 

ADD melalui beberapa tahap. 

Mekanisme dan prosedur pencairan 

dana desa kepada ketua pelaksana 

kegiatan: (1) Bendahara desa 

mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada Kepala 

Desa melalui Sekertaris desa yang 

dilampiri dengan Rencana Kebutuhan 

Desa (RKD) dan bukti-bukti 

pengeluaran dana sebelumnya; (2) 

Sekertaris desa melakukan verifikasi 

(penelitian) berkas kelengkapan SPP 

dan apabila telah dinyatakan lengakap, 

sekertaris desa menerbitkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang 

ditadatangani oleh Kepala Desa; (3) 

Bendahara desa setelah menerima 

SPM dan surat rekomendasi Camat 

mencairkan kepada pemegang kas 

desa pada bank yang ditunjuk; (4) 

Dana yang telah dicairkan oleh 

bendahara desa dibukukan kedalam 

Buku Kas Umum (BKU) untuk 

selanjutnya diserahkan kepada 

pimpinan kegiatan disertai dengan 

bukti penerimaan. 

menentukan 
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termin 

pertama oleh 
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pertanggung 
jawabkan 
temin 1

pemindah 
bukuan dana 
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Gambar 4. Mekanisme pencairan dana ADD based on kegiatan desa 

 

SIMPULAN  

Korupsi dan perilaku anti korupsi 

perlu secara ideal harus menjadi topik 

edukasi yang diberikan kepada desa, 

khususnya aparatur desa serta warga 

desa. Edukasi tentang anti korupsi 

dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan dan memasukkan 

kebutuhan aparatur desa beserta warga 

untuk memajukan pembangunan desa 

melalui perencanaan pembangunan 

dan pembangunan desa menggunakan 

Anggaran Dana Desa. 

Desa Watesari bersama dengan 

warga dan aparatur desa sangat 

bersemangat terkait edukasi dan 

pelatihan anti korupsi, khususnya yang 

berkaitan dengan penggunaan, 

perencanaan dan pengalokasian dana 

desa. Diharapkan kegiatan ini akan 

terus dilakukan dan dikembangkan 

untuk ke depan, mengingat program 

dana desa yang dilakukan pemerintah 

pusat serta mengondisikan budaya anti 

korupsi di desa. 
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