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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (12)

menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus

urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan

mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan

persepsi dan budaya lokal yang dimiliki desa.

Menurut Awang (2010:77) otonomi desa adalah kemandirian desa.

Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya

sendiri, yakni kemampuan mengelola dan mampu membiayai pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya

lokal, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Otonomi desa adalah sebuah demokrasi, maka otonomi desa tidak akan

terwujud tanpa adanya demokrasi. Otonomi desa juga dicirikan dengan adanya

kemampuan dari masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan

pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai sebuah

perwujudan atas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10
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2.2 Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah

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

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wijaja (2003:3) menyatakan pengertian dari desa adalah suatu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

2.3 Pemerintahan Desa

Ditinjau dari beberapa aspek tentang desa banyak ditemukan dalam

undang-undang maupun peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

yang memberikan penjelasan mengenai pengertian pemerintah desa pada pasal 1

angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah unsure penyelenggaraan pemerintahan desa,

menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah desa mempunyai tugas pokok yaitu :
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a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat.

b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang

berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi

pemerintahan desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam

sebuah interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok

(Rivai,2004:53).

2.4 Pendapatan Desa

Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa

adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kauantan Singingi Nomor 7

Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa terdapat pada Pasal

2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan asli desa meliputi :

1. hasil usaha desa;

2. hasil kekayaan desa;

3. hasil swasembada masyarakat;

4. hasil partisipasi dan gotong royong;
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5. hasil pungutan desa; dan

6. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;

c. bagian dari dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten;

d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten;

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

(2) Sumber pendapatan yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan

tambahan oleh Pemerintah Desa.

(3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten.

Pendapatan Desa adalah sesuatu yang diterima oleh desa untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan desa yang didapati dari Pemerintahan Kabupaten

dan berdasarkan dari pelaksanaan tugas pembantuan pinjaman dari pihak ketiga.

Segala kekayaan dari desa berasal dari sumber penghasilan dari desa yang

bersangkutan.

H.A.W Widjaja (2010:131) mengatakan, sumber pendapatan desa terdiri atas :

a) Pendapatan asli desa yang meliputi :

1. Hasil usaha desa;

2. Hasil kekayaan desa;
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3. Hasil swadaya dan partisipasi;

4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi

1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pudat dan daerah.

3. Bagian dari dana Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

4. Sumbangan dari pihak ketiga.

5. Pinjaman desa.

Sumber dari pendapatan desa bisa dikelola melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes). Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun dengan

peraturan desa, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan dari sumber pendapatan dan

belanja desa ditetapkan bersama antara Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.

2.5 Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungn

dengan hak dan kewajban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan

Asli Desa, APBD dan APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan

desa dari APBDes, bantun Pemerintahan Pusat, dan Bantuan Pemerintahan
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Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa dinilai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh peerintahan desa dinilai dari

APBN.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diaksud

dengan 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. Sumber keuangan desa atau

pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Unddang-undang No 6

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72, Menyatakan bahwa sumber pendapatan desa

terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil

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

desa.

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribus daerah kabupaten/kota.

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten atau kota.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

f. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
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2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Hanif Nurcholis (2011:83) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan

keseluruhan kegitan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawsan keuangan desa. KKepala Desa

sebagai Kepala Pmerintahan Desa adalah pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan kekayaan

desa yang dipisah.

1. Perencanaan

Hanif Nurcholis (2011:107) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desadisusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan

pembangunandesa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsure

masyarakat yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku

adat, ketua organisai kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LMS, dan

lain-lain.

a. Perencanaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untukperiode 5 (lima)

tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan

desa, kebijakan umum, dan program, program perangkat desa, dan program

prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

b. Perencanaan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi

desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,



17

program prioritas pembangunan desa,rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan

maju, baik yang dilaksakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan RPJMDes.

Perencanaan desa disusun oleh Kepala Desa dan Perangkatnya. Kepala

desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Setelah

Kepala Desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibaa

kedalam forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa (Musrenbangdes).

Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi

Rencana Pembangunan Desa. Adapun  peserta forum musrembang terdiri dari :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) membantu pemerintah

desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes.

2. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber.

3. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain

sebagai anggota, dan

4. Warga masyarakat sebagai anggota.

Rencana Desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan dea untuk

RPJMDes dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDes. Kepala melaporkan

RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan

RPJMDes dan RKPDes disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan

setelah dinyatakan resmi oleh Bupati/Walikota RPJMDes dan RKPDes bisa

dilaksanakan oleh kepala desa.
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2. Pelaksanaan

Menurut PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggung jawabkan

dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupuan

kepada jajaran pemerintah diatasnya. Sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Pengelolaan Keuangan Desa yang Partisipatif berarti sejak tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabkan

wajib melibatkan masyarakat, par pemangku kepentingan di desa serta masyarakat

luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat program/kegiatan

pembangunan desa.

Keterbukaan informasi juga sangant diperlukan dalam prose pelaksanaan

pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan

menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat.

3 Penatausahan

Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasipengelolaan keuangan

desa Tahun 2016, Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang

khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desawajib melakukan

pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan

kronologis atas transaksi-transaksi keuanagan yang terjadi penatausahaan

keuangan desa yanag dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa
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pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik

penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan :

1. Buku kas umum

2. Buku kas pembantu pajak, dan

3. Buku bank

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran dalan buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi

penerimaan dan pengeluaran yang melaui Bank/transfer dicatat dalam buku Bank.

Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mancatat

penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pencatatan pengeluaran

berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan

pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku

rincian pembiayaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hanif Nurcholis (2011:88) Sekretaris Desa menyusun rancangan

peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan

keputusan kepala desa tentang pertanggumgjawaban kepala desa. Sekretaris desa

menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa

tentang pertnggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi

peraturan desa.
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1. Pelaporan

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode

tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas

tugas dan wewenang yang diberikan.

2. Tujuan pelaporan keuangan desa

Bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan

sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. alat evaluasi karena

menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah

dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku

kepentingan lainnya (Pemerintah, BPD dan tentunya masyarakat Desa itu sendiri,

bahkan mungkin donatur atau calon investor).

3. Manfaat Pelaporan Keuangan Desa

a. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan

sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.

b. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir

periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.

c. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang

lebih informatif.

d. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik

penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang

dimiliki Desa.
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e. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang

diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis

bagi entitas lain.

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini

ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

2. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;

3. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

Berkenaan; dan

4. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa.

5. Laporan pertanggungjawaban realisasin pelaksanaan APBDesa

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

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.7 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good

governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan
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berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa

(PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014).

1. Transparan

Badan Perncanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen

Dalam Negeri (2002), menyebut transparansi adalah prinsip yang menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003:19).

Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan

keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai

kaedah-kaedah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi semua

keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lainyang berwenang. Asas

transparansi sangat penting agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan

menghindari konflik dalam masyarakat desa, pemerintah desa akan mendapatkan

legitimasi masyarakat dan kepercayaan public.

Bapenas (dalam jurnal Titiek Puji Astuti Volume, 1 No 1, 2016 ) Prinsip

transparansi dapat diukur melalui :

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua

proses perencanaan pelayanan public.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang

sebagai kebijakan dan pelayanan public, maupun proses-proses dalam

sector public.
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c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi

maupun penyimpanan tindakan aparat public didalam kegiatan melayani.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan meneangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum

dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adidasmita, 2011:89).

Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), Akuntabilitas yakni adanya

pembatasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Secara umum, akuntabilitas

berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang

seksama dari mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi

financial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada

laporan tahunan.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus

dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga

pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, kepala desa

mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib

kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi

Parisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam mengambil

kebijakan atau formulasi rencan yang dibuat pemerinatah, juga dilihat dari

keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana
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pemerntah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan

dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melaui wakil di DPR, melainkan

keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga

Negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan

pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberikan kebebasan

kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam

menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

Keuangan desa yang berpartisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan

harus mengikuti ketertiban masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi, yaitu

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan keuangan desa yang

berpartisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku

kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai

penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

Sulistiano dan Hendriadi (2014) dalam jurnak Titiek Puji Astuti

volume, 1 No 1, 2016 prinsip-prinsip yang harus ada dalam partisipasi adalah :

a. Adanya akses bagi partisipasi aktif public dalam proses perumusan

program dan pengembalian keputusan anggara.

b. Adanya peraturan yang member tempat ruang control delam lembaga

independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan

sebagai media check and balance.
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c. Adanya sikap proaktif pemerintah desa untuk mendorong partisipasi

warga dala proses perencanaan. Hal ini meningkatkan kesenjangan yang

tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif

dan cita-cita mewujudkan APBDes yang aspiratif.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan desa tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa

seluruh anggaran dan harus melaksanakan secara konsisten dan dilakukan

pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan

desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka

pengelolaan keuangan desa harus taat hukum, tepat waktu, harus tepat jumlah dan

sesuai dengan prosedur yang ada, tujuannya untuk menghindari penyimpangan

dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan.

2.8 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,Penata

Usahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa. Kepala Desa

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

a. Perencanaan

Sekretaris desa menyusunRancangan Peraturan Desa tentang APBDes

berdasarkan RKPDes tahun berkenaan, Sekretaris desa menyampaikan
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rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa,

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan

disepakati bersama, Rancanagan Peraturan Desa tentang APBDes

disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat

bulan oktober tahun berjalan.

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati

bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3)

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui

camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati

untuk di evaluasi.

2. Bupati/Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes.

3. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas, waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peraturan

desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

4. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
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kerja terhitung sejak hasil evaluasi. (Peraturan Mentri Dalam

Negeri No. 113 Tahun 2014, pasal 21

b. Pelaksanaan

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

diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah

kbupatan/kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud

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

4. Pemerintah desa dilarang melakukanpungutan 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 pemerintahn desa. (3)

peraturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh peraturan bupati/wali kota. (Peraturan

Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pasal 25)

5. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang

APBDesditetapkan menjadi peraturan desa.
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6. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk

untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional

perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

7. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. (Peraturan

Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pasal 26)

c. Penata Usahaan

1. Penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

3. BBendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban.

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2),

menggunakan :

(1) Buku Kas Umum

(2) Buku Kas Pembantu Pajak

(3) Buku Bank

(Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pasal 35,36).
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d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada

Bupati/Wali kota berupa : a. Laporan semester, dan b. laporan semester

akhir tahun.

1. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksut pada ayat (1)

huruf a berupa laporan reaisasi APBDes.

2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun

berjalan.

3. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulanjanuari tahun

berikutnya. (Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014,

pasal 37)

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota setiap

akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realiasai pelaksanaan APBDes

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

pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDes

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
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4. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :

1) Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDes Tahun Anggaran berkenaan

2) format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember

Tahun Anggaran berkenaan; dan

3) format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk

kedesa. (Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun

2014, pasal 38)

f. Pembianaan dan Pengawasan

1. Pemerintah Provinsi wajib membinadan mengawasi pemberian dan

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. (Peraturan Permendagri

Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, pasal 44)

2.9 Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang

dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan

mempraktekkan (Lukman Ali, 1995).
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Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan

sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel

yang terorganisir dan saling berinteraksi satu sama lain yang mana perpaduan

tersebut gunanya untuk pencapaian tujuan (Sutabri, 2005:3). Sistem keuangan

desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan

transparan. Sistem keuangan desa memiliki kelebihan diantaranya: Sesuai

dengan peraturan; memudahkan tata kelola keuangan desa; kemudahan

penggunaan aplikasi; dilengkapi dengan sistem pengendalian intern;

didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Penerapan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi

berbasi online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa

menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access

sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi SISKEUDES merupakan alat

untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif

sehingga penggunaannya berbsifat online. Dimulai dari pengisian data umum,

yaitu proses utama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum, maka

akanada proses yang tidak dapat dilakukan, hal yang harus diperhatikan

bahwa parameter data umum di kelola oleh administrator pada tingkat

Kabupaten. Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan

pengubahan atau penambahan tanpa izin dari kabupaten. Menu data umum ini
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digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang

menggunakan aplikasi SISKEUDES, seperti alamat, pemda, ibukota dan

anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan agar tidak dapat dipertukarkan

antar pemda. Setelah kabupaten melakukan pengisian data umum, maka

kecamatan dan desa melakukan pengisian parameter data kecamatan dan

desa, berupa kode kecamatan dan kode desa sesuai dengan wilayah

administratif, selanjutnya adalah pilih menu data entri, secara umum menu

data netri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan

pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri yang dimaksud

yaitu:

a) Modul Perencanaan, modul perencanaan SISKEUDES digunakan untuk

mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra desa, RPJMDes,

RKPDes. Modul diakses mulai dari menu data entri => perencanaan desa.

1. Renstra Desa

Renstras desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan dan

sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen

RPJMDes. Untuk memasukkan Renstra Desa dimulai dari menu data

entri=> perencanaan=> klik renstra desa=> klik tambah=> lakukan

pengisian data visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa => akhiri

dengan simpan.

2. RPJMDes dan RKPDes

Menu ini digunakan untuk memasukkan data RPJMDes dan

RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun
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RKPDes. Untuk dapat memasukkan data RPJMDes dan RKPDes

dimulai dari menu data entri=> perencanaan=> klik RPJMDes lakukan

isi data bidang, kegiatan, dan dana indikatif untuk masing-masing

kegiatan per tahun=> klik tombol tambah=> pilih bidang kewenangan

yang akan dilaksanakan=> lakukan penyimpanan=> pindahkan tab data

pada tab kegiatan=> klik tambah untuk memulai pengisian data

kegiatan RPJMDes=> lengkap data lokasi, keluaran, sasaran dan

manfaat, tahun pelaksanaan kegiatan dan cara pelaksanaan=> akhiri

dengan tombol simpan=> pindahkan tab data pada posisi dana

indikatif=> klik tambah untuk memulai pengisian data rencana kegiatan

desa=> lengkapi data lokasi, volume, pelaksana, prakiraan biaya,

sumber dana, waktu pelaksanaan kemudian akhiri dengan tombol

simpan.

b) Modul penganggaran, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk

melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama adalah

APBDes.

1. Data umum desa

Menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data

dalam rangka penyusunan APBDes. Berikut ini petunjuk penginputan

data anggaran sebagai berikut: Melakukan penginputan data pemerintah

desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal

Perdes.Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entri=>

penganggaran=> isian data anggaran=> pilih desa=> kecamatan=>
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desa=> data umum. Klik tombol tambah lalu akhiri dengan tombol

simpan.

2. Bidang dan kegiatan

Kemudian lakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode

kegiatan, lokasi, nama PTPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.

Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data

entri=>penganggaran=>isian data anggaran=>kode desa=>nama

kecamatan=>nama desa=>pilih kegiatan sehingga berpindah ke tab

bidang kegiatan=>klik tambah dan pilih kode bidang kegiatan

=>lakukan double klik pada nama bidang maka akan berpindah ke tab

kegiatan=>klik tambah untuk memulai mengentri data kegiatan lalu

akhiri dengan tombol simpan.

3. Pendapatan

Setelah itu lakukan penginputan data anggaran pendapatan

pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan

pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, dana desa,

pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Petunjuk pengisian dimulai

dari menu data entri=> penganggaran=> isian data anggaran=> pilih

desa=> nama kecamatan=> pilih nama desa=> pilih pendapatan=>klik

tombol tambah dan pilih kode rekening pendapatan=> pilih nama

kelompok pendapatan=> nama jenis pendapatan=> nama objek

pendapatan lalu simpan. Setelah itu lakukan double klik pada nama
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pendapatan maka akan berpindah kepada tab rincian RAB pendapatan

lalu isi data RAB=> akhiri dengan tombol simpan.

4. Belanja

Menu belanja digunakan untuk melakukan penginputan data

nggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data belanja dilakukan

sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan

desa antara lain: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan,

kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT.RW,

dan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa. Daftar nama bidang

dan kegiatan tersebut harus sudah di input terlebih dahulu dalam

formulir Bidang dan Kegiatan pada tahap sebelumnya. Petunjuk

pengoperasian dimulai dari menu data entri=>penganggaran=>isian

data anggaran=>pilih desa=> doublek klik kecamatan dan nama

desa=>pilih tombol belanja=>lakukan double klik nama bidang lalu tab

akan berpindah pada menu kegiatan=>lakukan double klik nama

kegiatan sehingga tab berpindah kepada RAB=>klik tambah dan pilih

kode rekening belanja desa mulai dari level kelompok, jenis, dan objek

belanja=>klik tombol simpan=>lakukan double klik pada rekening

yang sudah tersimpan sehingga tab akan berpindah pada rincian

RAB=>klik tambah dan otomatis nomor urut terisi=>lakukan pengisian

uraian belanja sesuai dengan peruntukannya,jumlah satuan, satuan

belanja, harga satuan dan sumber dana=>akhiri dengan tombol simpan
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secara otomatis jumlah akan terkalkulasi dan direkap pada objek

belanja yang bersangkutan.

5. Pembiayaan

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data

penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa

yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan . petunjuk pengoperasian

yaitu menu data entri=>penganggaran =>isian data anggaran =>pilih

pembiayaan 1 =>klik tombol tambah lalu pilih kode rekening

pembiayaan 1=> pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis

pembiayaan, dan nama objek pembiayaan=> klik tombol simpan

=>lakukan double klik pada nam objek pembiayaan sehingga tab akan

berpindah pada rincian RAB penerimaan pembiayaan =>lakukan

pengisian data RAB secara otomatis perkalian bulan dan satuan bulan

akan terkalkulasi dan langsung direkap pada objek pembiayaan yang

bersangkutan=>akhiri dengan tombol simpan.

6. Pembiayaan 2

Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data

pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan modal BUMDes. Petunjuk

pengoperasian dimulai dengan menu data entri=>penganggaran=> isian

data anggaran=> Pilih desa=> nama kecamatan kemudian pilih desa=>

pilih pembiayaan 2=> klik pada tombol tambah lalu pilih kode rekening

pengeluaran pembiayaan=> pilih kode nama kelompok pembiayaan,

nama jenis pembiayaan, nama objek pembiayaan=> lalu simpan=>
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lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab

berpindah pada rincian data RAB pengeluaran pembiayaan=> lakukan

pengisian data RAB maka otomatis perkalian bulan dan satuan bukan

akan terkalkukasi dan langsung direkap pada objek pembiayaan yang

bersangkutan=> tentukan sumber dana atas pengeluaran pembiayaan

yang dimaksud=>akhiri dengan simpan.

c) Modul penatahusahaan, yaitu kelompok menu yang digunakan

untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan

anggaran APBDes yang meliputi pengajuan SPP, Pencairan dan

pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku

penatausahaan keuangan desa. Hal yang harus dipersiapkan sebelum

proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES adalah

pengisian parameter rekening bank desa. Parameter rekening bank desa

harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan dilaksanakan. Untuk

menginput data parameter rekening bank desa dimulai dari menu

parameter rekening bank desa=> pilih desa=> klik tombol rekening kas

desa=> klik tombol tambah=> pilih kode akun rekening kas desa=> isi

nomor rekening bank dan nama bank=> akhiri dengan tombol simpan.

1. Penatusahaan penerimaan

Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu

penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang diterima

melalui bank. Untuk membuka penatausahaan penerimaan mulai dari

menu data entri=> penatausahaan=> penerimaan desa secara otomatis
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akan berpindah pada tab menu penerimaan tunai, penerimaan bank dan

penyetoran. Pada penerimaan tunai, bendahara menerima pendapatan desa

secara tunai dan wajib menyetorkan penerimaan tersebut ke Rekening Kas

desa dan tidak boleh langsung digunakan. Uang penerimaan desa yang

sudah diterima harus disetorkan ke Rekening Kas desa dengan mengambil

input pada menu penyetoran. Penerimaan pendapatan desa yang di transfer

langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa di input ke menu Penerimaan Bank.

2. Penatahausahaan Pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan

pengeluaran belanja didesa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan

SPP dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Dalam

aplikasi SISKEUDES, SPP dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu: SPP

Panjar, SPP Defenitif dan SPP Pembiayaan.

a. SPP Panjar

Uang panjar adalah uang yang diberikan kepada pelaksana kegiatan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan. SPP Panjar terutama digunakan

untuk meminta uang muka atas pelaksanaan kegiatan yang akan

dilaksanakan dan jumlah yang diajukan masih berupa “rencana

penggunaan dana”. Untuk menginput SPP Panjar dimulai dari menu

data entri=> penatausahaan=> SPP kegiatan=> pilih unit organisasi

terlebih dahulu=> klik menu pilih desa=> klik menu Panjar Kegiatan

=> klik tambah lalu isi nomor SPP, tanggal SPP, dan uraian permintaan



39

panjar=> akhiri dengan tombol simpan=> klik tab Rincian SPP untuk

mengisi rencana penggunaan dana=> pilih kode kode rekening belanja

yang direncanakan untuk digunakan=> isi jumlah rupiah=> lalu akhiri

dengan tombol simpan.

b. SPP Defenitif

SPP Defenitif digunakan untuk meminta pembayaran atas

pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang sudah

diterima. Barang/jasa yang sudah diterima dan bukti-bukti pengeluaran

sudah tersedia. Pengeluaran defenitif nilai yang diajukan sudah pasti

dan didukung dengan bukti kwitansi pembayaran. Lakukan klik tambah

untuk memulai entri SPP=> isi nomor, tanggal SPP dan uraian

pembayaran=> klik tombol simpan=> lakukan double klik pada nomor

SPP=> klik tambah untuk memulai pengisian rincian belanja=> pilih

kode rekening belanja lalu simpan=> klik tambah untuk mengisi bukti

peneluaran=> lakukan pengisian nomor bukti, tanggak, uraian

pembayaran, nama penerima, alamat dan nilai pembayaran=> lakukan

penyimpanan lalu cetak bukti kwitansi pengeluaran dengan menekan

tombol cetak.

c. SPP Pembiayaan

SPP pembiayaan digunakan untuk melakukan pencairan

pengeluaran pembiayaan, antar lain seperti pencairan penyetoran modal

BUMDes. Penginputan SPP Pembiayaan sama dengan prosedur dan

tata cara penginputan SPP Defenitif. Setelah kegiatan penatausahaan
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selesai dilaksanakan maka lakukan pencetakan laporan penatausahaan

keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas umum desa, Buku Bank,

Buku Pembantu penerimaan, Buku pembantu kegiatan, Buku pembantu

pajak, ditambah dengan register SPP dan register kwitansi pembayaran.

Pencetakan laporan penatausahaan dimulai dengan memilih menu

laporan=> penatausahaan=> pilih kode kecamatan dan desa serta

periode tanggal pelaporan=> pilih jenis laporan yang akan dicetak=>

centang Print to file agar berpindah dalam bentuk word lalu tekan

tombol cetak untuk memulai pencetakan.

d) Modul pembukuan, yaitu kelompok menu dalam rangka

menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi

Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan

Milik Desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak

laporan keuanganyang harus disajikan oleh pemerintah desa

meliputi: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Lapora

Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan,

Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulan, dan

semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi

Anggaran per Sumber Dana. Untuk mencetak laporan pembukuan,

klik menu Laporan pembukuan=> pilih jenis laporan yang akan

dicetak=> pilih kecamatan dan desa=> klik cetak untuk

menayangkan laporan lalu print ke media printer.
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Berikut ini tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan

hingga laporan pertanggungjawaban:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa ini

dimulai dari sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes berdasarkan pada RKPDes pada tahun berkenaan. Sekretaris desa

kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala desa

menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas

bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian

Rancangan Peraturan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan

pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDes.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama

sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja yang

kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah

APBD Kabupaten/Kota ditetapkan (Permendagri No 114 Tahun 2014).

Penyusunan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Kepala desa

bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDes

yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah
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Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mengikutsertakan unsur

masyarakat desa. RKPDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa. RKPDes paling sedikit berisi uraian:

1) Evaluasi pelaksanaa RKPDes tahun sebelumnya;

2) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja

sama antardesa dan pihak ketiga;

4) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa

sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau

unsur masyarakat desa.

RKPDes disusun oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala

desa dan anggota BPD. RKPDes mulai disusun dan diselesaikan oleh

pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang

mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Perdes. Pelaksana

kegiatan mengajukan pendanaan terlebih dahulu untuk melaksanakan
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kegiatan harus disertai dengan RAB dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa

dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, namun tidak boleh dilakukan

sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan SPP yang dimaksud terdiri dari

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan

lampiran bukti transaksi.

3. Penatausahaan

Penatausaha dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa

dan paling lambat tanggal 10 bukan berikutnya. Penatausahaan baik

penerimaan atau pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Buku Kas

umum, buku kas pembantu pajak, buku Bank.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang APBDes dilampiri dengan format Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran

berkenaan, format Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran

berkenaan, format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Realisasi ini harus di informasikan kepada seluruh masyarakat secara
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tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Media informasi yang dimaksud antara lain papan informasi desa, radio

komunitas dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban yang

dimaksud harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 bulan setelah

akhir tahun anggaran berkenaan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitan ini digunakan sebagai dasar

untuk mendapatkan gambaran dalam menysun kerangka berfikir penelitian. Selain

itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang

ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan

Berikut akan dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti

anggal relevan dengan penelitian ini :
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO
NAMA

PENELITI
(TAHUN

JUDUL
PENELITIAN

URAIAN

1 Herman Arifotahun
(2014)

Analisis Pengelolaan
Keuangan Desa Petala
Bumi Kecamatan
Seberida Kabupaten
Indragiri Hilir

Penelitian ini lebih
menitikberatkan
kepada kesesuaian
antara pelaporan dan
pertanggungjawaban
keuangan desa
dengan permendagri
No 113 Tahun 2014

2 Retno Haryanti (2015) Analisis Pengelolaan
Keuanagan Desa
Dikecamatan Rengat
Barat Kabupaten
Indragiri Hulu

Penelitian ini lebih
menitik beratkan
pada pengawasan
prosedur
pengelolaan
keuangan desa yang
dilakukan di
kecamatan rengat
barat kabupaten
Indragiri hilir

3 Nila Astuti (2017) Analisis Pengelolaan
Keuangan Desa di Desa
Sawah Kecamatan
Kampar  Utara
Kabupaten Kampar

Penelitian ini lebih
menitik beratkan
pada pada
perencanaan
keuanagan desa
sawah kecamatan
Kampar utara
kabupaten kampar

2.11 Definisi Konsep

Untuk menghindari salah penafsiran dan kekeliriuan dalam memahami

arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh,

maka perlu diberikan definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut :
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1. Sumber Pendapatan Desa adalah perolehan dana Pendapatan Desa

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pada

Pasal 2.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian pemerintah desa

pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menurut Awang (2010:77) otonomi desa adalah kemandirian desa.

Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah

tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola dan mampu membiayai

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada

hasil sumber daya lokal, swadaya dan gotong royong masyarakat.

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variable diukur dan

juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persesi dan

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data.
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Tabel 2.1 Konsep Operasional

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014

Reverensi Indikator Sub Indikator
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Permendagri No
113 Tahun 2014)

1. Pelaporan 1. RPJMDes sebagai acuan
pengambilan keputusan
yang dibahas dalam
Musrembangdes
(Musrembang RKPDes)

2. Adanya sosialisasi
penyusunan APBDes
kepada masyarakat

3. Adanya partisipasi
masyarakat dalam
Musrenbangdes.

4. Adanya pencatatan setiap
penerimaan dan
pengeluaran keuangan desa

5. Hasil pencatatan
disampaikan kepada
masyarakat

6. Memberikan informasi
kepada masyarakat
mengenai pelaporan
keuangan desa

7. Adanya peran masyarakat
mengenai pelaporan
keuangan desa.

2.Pertanggungjawaban 1. Adanya keterlibatan
masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan

2. Keterbukaan informasi
dalam pelaksanakan
kegiatan

3. Kesesuaian penggunaan
anggaran dengan tujuan dan
sasaran

4. Adanya pengawasan
pemerintah desa dalam
pembangunan

5. Adanya informasi kepada
masyarakat melalui media
atau papan pengumuman
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2.13 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan

masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang

kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat

desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa,

membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan

peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

            
Artinya: Allah swt berfirman, "Katakanlah hai kaumku, bekerjalah
sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula),
maka kelak kamu akan mengetahui", (Az-Zumar [39]:39).

Apa saja yang kita kerjakan akan diminta tanggung jawab di akhirat. Allah swt

berfirman,

                   
          

Artinya: "Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang

telah kamu kerjakan". (An-Nahl[16]:93).

Terhadap orang yang menyelewengkan wewenang, juga dijelaskan oleh

Al-Qurán,
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Artinya: "Sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah
kamu ada-adakan". (An-Nahl [16]:56).

Karena itu dalam Islam kerja itu adalah IBADAH. Dan agar setiap

aktivitas kita berakhir dengan nilai ibadah kepada Allah, maka marilah kita penuhi

tiga kriteria utama, yakni ikhlas dalam motivasi (titik tolak/pemberangkatan);

Ridho Allah sebagai orientasi (titik tuju); dan amal saleh sebagai garis amal, benar

cara pelaksanaannya

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka

penulis membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keungan Desa

Terciptanya Pengelolaan Keuangan Sesuai :
1. Perencanaan
2. Pelaksanan
3. Penata Usahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban


