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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Amalia,dkk (2016) dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan 

Pengelolaam Keuangan Desa di Desa Kedunguter Kabupaten Brebes Menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban belum dibuat dikarenakan pelaksanaan yang mundur 

sehingga laporan yang seharusnya dibuat akhir tahun sampai awal tahun ini belum 

dibuat dalam dokumen resmi yang sudah final. Dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa banyak hambatan yang dilalui, mulai dari petunjuk teknis dan 

realisasi yang bersamaan yang berarti tidak adanya pemahaman pemerintah 

terlebih dahulu, SDM perangkat desa yang tidak merata, sampai peraturan menteri 

yang kurang sinkron terhadap kebutuhan desa yang berbeda-beda.

Irma (2015) dalam penelitiannya tentang Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun 

administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban 

administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih menjadi 

kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dan Masih ditemukan cukup banyak temuan 

yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Thomas (2013) melakukan penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung hasilnya menunjukkan 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 melakukan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan 

Deket Kabupaten Lamongan). Hasilnya menunjukkan secara substansi ada 

beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap 

perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum 

maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan 

tersebut. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan 

alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan 

dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi 

anggaran.
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B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Desa

Menurut R.Bintarto desa merupakan perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politis serta kultural 

setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah 

lainnya.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Desa 

adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengertian desa dalam  pasal 1 ayat (1)  UU No. 6 Tahun 2014 desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
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hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Indra Bastian (2015) definisi universal desa atau udik adalah 

sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Bentuk Bentuk sebuah 

desa biasanya mempunyai nama letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan 

untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainya. Perbedaan ini 

dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa 

dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

• Karakteristik Desa

Menurut Drs.Sapari Imam Asy’ari (1993) karakteristik desa meliputi:

a Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh 

penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah 

tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini 

disebabkan oleh lokasi goegrafis untuk petani, serta bangunan tempat 

tinggal yang jarang dan terpencar.

b Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil 

penduduk dengan kepadatan yang rendah.

c Aspek ekonomi, wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata 

pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, 

atau nelayan.

d Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang 

aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga 

sumber  yang dianut dalam desa, yakni:
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1. Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk 

sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari 

masyarakat.

2.  Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran 

agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.

3.  Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945, 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar 

penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat 

pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, 

dengan kata lain bersifat homogeny, serta bergotong royong.

• Kewenangan Desa

Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada Permendesa No. 1 Tahun 

2015 adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan 

dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2. Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan 

APBN.
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Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber pendapatan desa berasal dari:

a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, 

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan 

asli desa yang sah;

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan 

bagi desa;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang 

dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

• Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan desa  dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Akuntabel artinya perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.  Asas akuntabel  yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan 

desa  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Partisipatif yaitu penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

• Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan 

daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai 

kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang 

dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

3. Menetapkan bendahara desa

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan

5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
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Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang 

kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan 

keputusan kepala desa

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

1) APBDesa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa 

dalam  satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan 

masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam 

APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan 

pemeritah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa 

kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah 

di tentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa 

pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam 

tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat 
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dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan 

program dan kegiatan pelayanan publik.

2) Struktur APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);

2) Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;

3) Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota;

4) Alokasi Dana Desa (ADD);

5) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan desa lainnya;

6) Hibah;

7) Sumbangan pihak ketiga;

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:

1) Belanja pegawai;

2) Belanja barang dan jasa;

3) Belanja modal;
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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 desa terdiri atas:

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);

b) Pencairan dana cadangan;

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

d) Penerimaan pinjaman;

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

a) Pembentukan dana cadangan;

b) Penyertaan modal desa;

c) Pembayaran utang.

3. Dana Desa

Dana Desa 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, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana 

Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui 

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota 
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melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas 

Desa (RKD). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Hal tersebut 

dipertegas dalam Peraturan Bupati Tulungagung nomor 15 tahun 2015 pasal (7) 

yaitu dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

a. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan 

pembangunan desa yang dapat dibiayai dana desa adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana Desa.
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2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelayanan sosial.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan 

ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Undang-undang desa menjelaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat desa merupakan perwujudan kemandirian desa dalam 

melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola 

pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, 

serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat 

desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 

yang diprioritaskan meliputi antara lain:
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1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

4) Pengembangan sistem informasi Desa;

5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas;

6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 

bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif 

yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, 

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

10) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan 

pihak ketiga; dan

11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah 

Desa. 
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5. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.

a) Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan 

belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan 

keuangan desa yang telah diatur di dalam Pasal 20 Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 yaitu:

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa 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 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa 

dalam satu tahun anggaran. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah 
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rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar 

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, 

penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APBDesa adalah 

kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam Permendagri No. 

113 Tahun 2014 pasal 24 yaitu:

(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.

Dilanjutkan pada pasal 25, yang mengatur bahwa:

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan 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 Nomor 113 Tahun 2014, mengatur bahwa:
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(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 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 113 Tahun 2014, mengatur bahwa: 

(1) Pelaksana 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 di sahkan oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 

Pada pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014, mengatur bahwa: 

(1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan
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c) Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik 

penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan 

menggunakan: buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

Penatausahaan keuangan desa tertera dalam pasal 35 dan pasal 36, 

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.

d) Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh kepala desa dimana kepala desa harus 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati / Walikota.

Pelaporan keuangan desa yang telah diatur di dalam Permendagri No. 

113 Tahun 2014 pasal 37, yang mengatur bahwa:
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(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa:

• laporan semester pertama; dan

• laporan semester akhir tahun.

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

berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 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

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir 

tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam 

Forum Musyawarah Desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38, mengatur bahwa:

(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 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

• Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

• Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan

• Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa.

Pada pasal 40 Permendagri 113 Tahun 2014, mengatur bahwa:

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa 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, radio komunitas, dan media informasi.

Pada pasal 41 Permendagri 113 Tahun 2014, mengatur bahwa:
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(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam  pasal  38 ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 

(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.


