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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan 

keuangan lembaga publik, diantaranya Sumiati (2015), meneliti tentang 

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi 

Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sigi tidak optimal. 

Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi 

Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. 

Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat 

pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian 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 pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten 

Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala 

desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan. 

Dewanti dkk., (2016), meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan 

Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan 

Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan 
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pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 

banyak sekali ketidak sesuaiannya. tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan 

RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuian penetapan rancangan APBDes 

sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk format 

dokumen APBDes juga memiliki ketidak sesuaian dengan Permendagri No. 37 

tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, 

sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai 

dengan Permendagri No. 37 tahun 2007. 

Putra dkk., (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang”. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk 

biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) 

sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi 

tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi 

masyarakat cenderung bersifat pembangunan secar fisik (infrastruktur desa) 

seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dalam penganggaran 

ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 

2006 tentang Alokasi Dana Desa. dimana dana ADD untuk operasional Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk 

operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk 



9 
 

 
 

pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

Thomas (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana 

ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan 

operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan 

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di 

desa sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan 

petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal 

karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 

sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya 

sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan 

ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Sebawang. 

Karimah dkk., (2014), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan 

Deket Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

secara normatif dan asministratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan 

dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna 

pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa stakeholders juga belum 
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melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim 

pelaksana yang mendominasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Budaya 

paternalistik mayarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan 

menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan 

Alokasi Dana Desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat 

pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. 

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ini merupakan penelitian yang 

pertama kali dilakukan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis 

yaitu pada periode laporan yang digunakan yaitu tahun 2016, objek yang diteliti, 

dan lokasi penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Pengelolaan 

Menurut Thantawi (2013) Pengelolaan adalah suatu 

proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan 

orang-orang lain. 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 

2. Definisi Keuangan Desa  

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan 

dalam Bab I Pasal 1 Ayat 10 bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
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uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 43  tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari 

kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan 

hak lainnya yang sah. 

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

3. Definisi Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 6, 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

Selanjutnya, pada Bab II Pasal 2 Ayat 1 dan 2, tentang Asas 

Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola 
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berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 

1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 

31 Desember. Maka dari itu dalam mengelola keuangan pemerintah harus 

menerapkan asas tersebut dengan sungguh-sungguh karena hal tersebut 

merupakan amanat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam 

penelitian ini adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

yang di dalamnya terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. 

4. Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keungan Desa 

Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa 

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan. 

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa mempunyai kewenangan, untuk: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. 

b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD). 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 
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d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan APBDes. 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDes. 

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa 

dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: 

a. Sekretaris Desa, 

b. Bendahara Desa, dan 

c. Kepala Seksi. 

PTPKD sebagaimana disebut dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 

Bab III Pasal 5, Pasal 6, Dan Pasal 7 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa. tugas dari Sekretaris Desa yaitu: 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes. 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, 

perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDes. 

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam APBDes. 

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDes. 

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDes. 
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2. Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor 

atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam 

rangka pelaksanaan APBDes. 

3. Kepala Seksi mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga 

kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes. 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban anggaran belanja kegiatan. 

d. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan. 

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Desa. 

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 

Menurut Ulum (2008:98) Anggaran Publik merupakan suatu rencana 

kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan 

dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran 

publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan 

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, 
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dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan 

organisasi dimasa yang akan datang. 

Fungsi Anggaran menurut Bastian (2010:191-192) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan proses 

rencana kerja. 

b. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mikanisme kerja antar atasan serta bawahan. 

c. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

d. Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi. 

e. Anggaran merupakan instrumen politik. 

f. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal, dan 

g. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan kegiatan. 

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa. lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 1 

dijelaskan bahwa APBDes terdiri atas: 

a. Pendapatan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

b. Belanja desa, diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

c. Pembiyaan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

a. Pendapatan Desa  
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Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

1) Pendapatan desa, terdiri atas kelompok: 

 Pendapatan Asli Desa (PADesa); 

 Transfer; dan 

 Pendapatan lain-lain. 

2) Kelompok PAdesa, terdiri atas jenis: 

 Hasil usaha; 

 Hasil aset; 

 Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 

 Lain-lain pendapatan asli desa. 

3) Hasil usaha desa, antara lain: 

 Hasil bumdesa; 

 Tanah kas desa. 

4) Hasil aset, antara lain: 

 Tambatan perahu; 

 Pasar desa; 

 Tempat pemandian umum; 

 Jaringan irigasi. 

5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta 

masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 
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6) Kelompok transfer, terdiri atas jenis: 

 Dana Desa; 

 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 

Retribusi Daerah; 

 Alokasi Dana Desa (ADD); 

 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 

 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

7) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis: 

 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat; 

 Serta lain-lain pendapatan desa yang sah. 

8) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain 

pendapatan desa yang sah, antara lain: 

 Hasil kerja sama dengan pihak ketiga; 

 Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

b. Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan 

desa. 

1) Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok: 
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 Penyelenggaraan pemerintah desa; 

 Pelaksanaan pembangunan desa; 

 Pembinaan kemasyarakatan desa; 

 Pemberdayaan masyarakat desa; dan  

 Belanja tak terduga. 

2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rkpdesa. Kegiatan 

ini terdiri atas jenis belanja: 

 Pegawai; 

 Barang dan jasa; dan 

 Modal. 

3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran 

penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat 

desa. belanja pegawai dianggarkan dalam: 

 Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa; 

 Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan; 

 Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

4) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 

12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain: 

 Alat tulis kantor; 

 Benda pos; 

 Bahan/material; 
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 Pemeliharaan; 

 Cetak/penggandaan; 

 Sewa kantor desa; 

 Sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 

 Makanan dan minuman rapat; 

 Pakaian dinas dan atributnya; 

 Perjalanan dinas; 

 Upah kerja; 

 Honorarium narasumber/ahli; 

 Operasional pemerintah desa; 

 Operasional badan permusyawaratan desa; 

 Insentif RT/RW; 

 Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 

masyarakat. 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas: 

1) Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok: 

 Penerimaan pembiayaan; dan 

 Pengeluaran pembiayaan. 

2) Penerimaan pembiayaan, mencakup: 
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 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 

sebelumnya;  

 Pencairan dana cadangan; 

 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

3) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: 

 Pembentukan dana cadangan; 

 Penyertaan modal desa. 

6. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 

Tahun 2014 

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus 

diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. berikut penjelasan kegiatan 

dalam pengelolaan keuangan desa: 

 

a. Perencanaan 

Pada Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, tentang Perencanaan 

mengatur bahwa: 

1) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
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2) Sekretaris 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 Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama. 

4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat bulan 

Oktober tahun berjalan. 

5) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah 

disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi. 

b. Pelaksanaan 

Pada Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, tentang Pelaksanaan 

yang mengatur bahwa: 

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. 
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3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah. 

Dilanjutkan pada pasal 25, yang mengatur bahwa: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditatapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 

Pada pasal 26 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa : 

1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan baban APBDes tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak 

termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan 

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan 

Kepala Desa. 

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pada pasal 27 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa: 
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1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara 

lain Rencana Anggaran Biaya. 

2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala 

Desa. 

3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 

c. Penatausahaan  

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. hal ini 

tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 35, yang 

mengatur bahwa: 

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. 
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d. Pelaporan 

Pada saat Pelaporan, Pemerintah Desa wajib mematuhi Pasal 37, yang 

mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati/Walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama. 

b) Laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf (a) berupa laporan realisasi APBDes. 

3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf (a) disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun berjalan. 

4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf (b) disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

e. Pertanggungjawaban  

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 

2014 Pasal 38, yang mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 
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2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiyaan. 

3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

4) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri: 

 Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan. 

 Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember 

tahun anggaran berkenaan. 

 Format laporan program pemerintah dan pemerintah 

daerah yang masuk ke desa. 

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada 

masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa: 

1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2) Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain: 

 Papan pengumuman 



26 
 

 
 

 Radio komunitas, dan  

 Media informasi. 

3) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (1) disampaikan pada Bupati/Walikota melalui Camat atau 

sebutan lain. 

4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan. 

 


