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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Desa 

Menurut rozali abdullah (2005:168) UU No. 32 tahun 2004, yang 

dimaksud desa adalah sebagai berikut: desa adalah kesatuan masyarakat yang 

memiliki batas-batas wilayah yurusdiksi, berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan 

nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam UU neg ara 

republik indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

desa, pemberdayaan masyarakat.” 

2.1.1 Pemerintah Desa 

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan 

badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa adalah organisasi 

pemerintahan desa yang terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa 

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas 

1) Sekretariat drsa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui 

oleh sekretariat desa 

2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan dan lain-lain 
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3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah 

kerjanya seperti kepala dusun 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala 

desa mempunyai wewenang: 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

2) Menetapkan rancangan pengaturan desa 

3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

4) Menyususn dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5) Membina kehidupan masyarakat desa 

6) Membina perekonomian desa 

7) mengordinasikan pembangunan secara partisipasif 

8) Mengordinasikan pembangunan desanya didalam dan diluar 

pengadilan dan dapat membujuk kuasa untuk mewakilinya sesuai 

dngan peraturan perundang-undangan 

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

a) Kepala Desa 

Kepala dsa dipilih langsug dan dari penduduk desa. Seorang kepala 

desa haruslah seorang warga negara republik indonesia yang memenuhi 



14 

 

syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara 

pemilihan kepala desa. 

b) Perangkat Desa 

Pernagkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa 

lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum 

berlaku UU No 32 tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, 

namumn secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa 

2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa 

3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

dan/atau pemerintah kabupaten/kota 

4) Urusan pemerintah lainnya, yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa 

c) Badan Permusyawaratn Desa 

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah 

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan 

lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di indonesia. 
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Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, 

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka 

masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 

Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala 

desa dan perangkat desa. 

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan 

bupati/walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu 

oleh bupati/walikota. 

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 

dalam rapar BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala dsa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Wewenang BPD antara lain: 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 
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e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

d) Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat 

dinilai dngan uang, serta segala suatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan 

pengelolaan keuangan desa. 

Sumber pendapatan dapat berupa: 

1. Pendapatan asli desa (PAD) 

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota 

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang 

diterima oleh kabupaten/kota 

4. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah 

kabupaten/kota 

5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga 

6. Kerja sama desa 

 Untuk kepentingan pembangunan, desa mengadakan kerja sama, 

yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada 

bupati/walikota melalui camat. Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, 

dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai pelaksana dari kerjasama ini dapat dibentuk badan kerjasama. 
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Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan 

perda, dengan memperhatikan: 

1. Kepentingan masyarakat 

2. Kewenangan desa 

3. Kelancaran pelaksanaan investasi 

4. Kelestarian lingkungan hidup 

5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. 

 

2.2 Keuangan Negara 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan pelaksanaan 

tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam 

merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. 

 

2.3 Keuangan Daerah 

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang 

berkaitan dengan APBD, oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD 

menurut Mumansil dalam Halim (2004:18) 

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomort 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah yakni “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
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dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” 

Menurut Widjaja (2008:253) keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban yang dapat di nilai dengan uang dan segala suatu berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Sedangkan menurut Widjaja (2009:147) keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka 

APBD. 

2.3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut RozaliAbdullah (2005:27) salah satu ukuran keberhasilan 

suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan pengelolaan keuangan 

daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada  

peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usasha 

pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang 

dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

tertentu. 

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
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Pemyelenggaraan urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dinilai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat didaerah didanai dari dan atas beban anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN). Administrasi pendanaan 

penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara 

terpisah. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelola keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, 

kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. 

Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 

memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. Harus 

disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, 

sebagai berikut: 

a. Transfaran 

b. Akuntable 

c. Partisipasif 

d. Tertib 

e. Disiplin Anggaran 



20 

 

2.3.2 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas: 

a) Hasil pajak daerah 

b) Hasil retribusi daerah 

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain berupa 

bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 

d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar 

pajak dan retribusi daerah, seperti jasa, giro, hasil penjualan aset 

daerah 

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah). 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana 

darurat dari pemerintah pusat. 

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dan berasal dari 

pajak dan sumber daya alam: 

1. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 

a) Pajak bumi dan banguna (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, 

perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 

b) Perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektor 

perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan 
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c) Pajak penghasilan, (PPH) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib 

pajak orang pribadi dalam negara. 

2. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 

a) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan 

hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah 

yang bersangkutan. 

b) Penerimaan pertambangan umum, yang berasal dari penerimaan 

iuran tetap (land rent) dan penerimaan iuran ekploitasi (royalty) 

yang dihasilkan wilayah yang bersangkutan. 

c) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang 

dihasilkan secara nasional pungutan pengusahaan perikanan dan 

penerimaan dan pungutan hasil perikanan. 

d) Penerimaan pertambangan minyak, yang dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan, penerimaan pertambangan panas bumi, 

yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, 

iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah 

yang bersangkutan. 

3. Dana alokasi umum DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu 

dari pendapatan dalam negeri netto, yang diletakkan dalam APBN. 

DAU untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, yang 

menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan, yang selaras dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan 

DAU nya ditetapkan dengan undang-undang. 
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2.4 Keuangan Desa 

Menurut Widjaja (2005:280) keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang akan dijadikan milik desa berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban. 

Selanjutnya menurut Rozali Abdullah (2005:171) keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu, 

baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik desa, berhubungan 

dengan hak dan kewajiban. 

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

Menurut UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa yaitu 

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. 

a. Sumber pendapatan desa terdiri dari: 

1. Pendapatan asli desa (PAD) pendapatan asli desa meliputi hasil usaha 

desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa, hasil gotong royong 

desa dan hasil partisifasi. 

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. 
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3. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima kabupaten/kota. 

4. Bantuan dari pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dalam 

ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi wakaf dan atau lain-lain 

sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban-

kewajiban pihak penyumbang. 

b. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

c. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan 

dalam peraturan dan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBD). 

d. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan telah dikelola oleh desa tidak 

dibenarkan diambil oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam 

meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain dengan pendirian badan 

usaha milik desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan 

pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada didesa, baik pajak maupun 

retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten, tidak dibenarkan adanya 

pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber harus 

diberikan kepada desa yang bersangkutan secara propesional dan adil. Ketentuan 
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ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak 

lainnya. 

a. Sumber pendapatan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola 

melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kegiatan pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun meliputi penyusunan 

anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta 

perhitungan anggaran. 

b. Kepala desa bersama badan perwakilan desa menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. 

c. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan 

bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa. 

2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu daftar terperinci 

mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu 

biasanya satu tahun sekali. Menurut AW.Widjaja mengartikan APBDes 

sebagai berikut: “Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan 

satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. 

Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan 

pembangunan”. (Widjaja,2002:69) maka sewajarnya desa yang telah 

mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus 

menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, karena demikian 

semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam 
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anggaran pendapatan dan belanja desa, Anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes) terdiri atas: 

1. Pendapatan Desa 

Pendapatan asli desa terdiri dari : 

a. Pendapatan asli desa (PAD) 

b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota 

c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota 

d. Alokasi dana desa ADD 

e. Kabupaten/kota, dan desa lainnya 

f. Hibah 

g. Sumbangan pihak ketiga 

2. Belanja desa 

Menurut Hanif Nurcholis (2011:84) belanja desa meliputi semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh 

desa. 

Belanja desa terdiri atas: 

a) Belanja desa langsung yang terdiri atas: 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

b) Belanja tidak langsung terdiri atas: 

1. Belanja pegawai atau penghasilan tetap 
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2. Belanja subsidi 

3. Belanja hibah (pembatasan hibah) 

4. Belanja bantuan sosial 

5. Belanja bantuan keuangan 

6. Belanja tak terduga 

c) Pembiyaan Desa 

Menurut Hanif Nurcholis (2011:84) pembiayaan desa meliputi 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pembiyaan desa terdiri dari: 

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup: 

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya 

b) Pencarian dan 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 
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3. Penyusunan rancangan APBDes 

 Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari bagian 

penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri 

dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

1. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa: 

a. Tata cara penyusunan anggaran 

b. Tata usaha keuangan desa 

c. Mekanisme dan persyaratan pengangkatan bendaharawan desa 

d. Pelaksanaan anggaran 

e. Perubahan anggaran 

f. Perhitungan anggaran 

g. Mekanisme pelaporan dan bentuk-bentuk pertanggung jawaban 

keuangan desa 

h. Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran oleh badan 

perwakilan desa 

Kepala desa bersama badan perwakilan desa menetapkan 

anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan 

peraturan desa. 

2. Penerimaan dan pengeluaran 

a. Anggaran pendapatan dan belanja desa menetapkan anggaran 

pendapatan dan bagian pengeluaran 

b. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan 

pengeluaran bangunan 
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3. Pengelolaan keuangan dan pengeluaran anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

a. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa 

yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan 

dari badan perwakilan desa 

b. Pengelolaan dan pendapatan belanja desa meliputi penyusunan 

anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan 

anggaran 

c. Pengelolaan anggaran seperti diatas tersebut di pertanggung 

jawabkan oleh kepala desa kepada badan perwakilan desa 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran 

4. APBD induk, anggaran tambahan perubahan dan perhitungan 

anggaran. 

a. Anggaran pendapatan belanja desa disusun kedalam bentuk 

sebagai berikut 

1) APBD induk 

2) Anggaran tambahan perubahan 

3) Perhitungan anggaran 

b. Pos anggaran 

1) APBD induk 

APBD induk terdiri dari bagian penerimaan dan bagian 

pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan. 
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Bagian penerimaan terdiri atas: 

a) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu 

b) Pos pendapatan asli desa 

c) Pos bantuan pemerintahan kabupaten 

d) Bantuan pemerintah dan pemerintahan provinsi 

e) Sumbangan pihak ketiga 

f) Pinjaman desa 

g) Pos lain-lain pendapatan 

Bagian pengeluaran pembangunan 

a) Pos belanja pegawai 

b) Pos biaya belanja barang 

c) Pos biaya pemeliharaan 

d) Pos perjalanan dinas 

e) Pos belanja dan lain-lain 

Bagian pengeluaran terdiri atas 

a) Pos prasarana pemerintah 

b) Pos prasarana produksi 

c) Pos prasarana perhubungan 

d) Pos prasarana pemasaran 

e) Pos prasarana sosial 

f) Pembangunan lain-lain 

g) Anggaran tambahan perubahan 
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Anggaran tambahan perubahan terdiri dari bagian 

penerimaan dan pengeluaran. Bagian terdiri dari pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan. 

Bagian penerimaan terdiri atas: 

a) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu 

b) Pos pendapatan asli desa 

c) Pos bantuan pemerintah kabupaten 

d) Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi 

e) Sumbangan pihak ketiga 

f) Pos lain-lain 

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas 

a) Pos belanja pegawai 

b) Pos biaya belanja barang 

c) Pos belanja pemeliharaan 

d) Pos perjalanan dinas 

e) Pos belanja lain-lain 

f) Pengeluaran tidak terduga 

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas: 

a) Pos prasarana pemerintah desa 

b) Pos prasarana produksi 

c) Pos prasarana produksi 

d) Pos prasarana perhubungan 

e) Pos prasarana pemasaran 
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f) Pos prasarana sosial 

g) Pembangunan lain-lain 

c. Perhitungan anggaran terdiri atas bagian penerimaan dan 

bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari bagian 

pengeluaran pembangunan. 

Bagian penerimaan terdiri atas: 

1) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu 

2) Pos pendapatan asli desa 

3) Pos bantuan pemerintah kabupaten 

4) Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi 

5) Pinjaman desa 

6) Pos lain-lain pendapatan 

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas: 

1) Pos belanja pegawai 

2) Pos biaya belanja biaya barang 

3) Pos biaya pemeliharaan 

4) Pos perjalanan dinas 

5) Pos belanja lain-lain 

6) Pengeluaran tidak terduga 

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas: 

1) Pos prasarana pemerintah desa 

2) Pos prasarana produksi 

3) Pos prasarana perhubungan 
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4) Pos prasarana pemasaran 

5) Pos prasarana sosial 

6) Pembangunan lain-lain 

7) Pos pengeluaran tak terduga 

Pengeluaran-pengeluaran yang uraiannya tidak termasuk 

dalam salah satu pasal dan tagihan tahun anggaran yang lebih 

ditutup dan belum diselesaikan. 

5. Pelaksanaan APBDes 

Sisa lebih perhitungan SILPA tahun sebelumnya 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 

kecil daripada realisasi belanja 

b. Mendanai kegiatan pelaksanaan lanjutan atas beban belanja 

langsung 

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan 

6. Perubahan APBDes 

Menurut hanif nurcholis (2011:87) perubahan APDBes 

dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

jenis belanja 

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran 

(SILPA) 



33 

 

c. Keadaan darurat 

d. Keadaan luar biasa 

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1(satu) kali 

dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

2.4.2 Sumber-sumber pendapatan desa 

Menurut Taliziduhu ndraha (1981:113) pendapatan desa adalah 

segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. 

Sumber-sumber penerimaan desa pada umumnya ialah: 

a. Dari pemerintah 

Didalam pengertian ini tidak termasuk tunjangan atau upah jerih 

yang oleh pemerintah atasan langsung diberikan kepada kepala desa aytau 

lainnya. Tetapi upah jerih (honorarium) yang diberikan secara tidak 

langsung kendatipun secara teoritis adalah penghasilan langsung dari 

pamong yang bersangkutan, dimasukkan dalam pendapatan desa. 

Jenis-jenois sumber pendapatan dari pemerintah antara lain: 

1) Bantuan subsidi atau sumbangan dari pemerintah pusat 

2) Idem dari pemerintah provinsi daerah tingkat I 

3) Idem dari pemerintah kabupaten/kotanadya tingkat II 

4) Sumbangan atau hadiah-hadiah dari panitia-panitia perlombaan 

5) Sebagian pajak dan retribusi yang diberikan kepada desa 
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b. Dari masyarakat 

Sumber dari masyarakat, dikenal dengan berbagai sebutan, seperti 

pungutan sah, gotong royong, swadaya, iuran, turunan dan lain-lain, baik 

dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk barang dan jasa. 

c. Dari kekayaan desa 

Hanya desa yang otonom yang dapat memiliki yang disebut 

kekayaan desa. Yang dimaksud dengan kekayaan desa disini ialah semua 

harta benda milik desa, seperti: 

1) Tanah desa 

2) Badan usaha desa (termasuk perusahan desa) 

3) Pengelolaan langsung potensi desa yang langsung dapat memberi 

manfaat, misalnya obyek pariwisata, kekayaan alam, dan 

sebagainya 

4) Harta benda ata pusaka yang dapat mendatangkan uang 

5) Prasarana atau prasarana yang bisa menghasilkan “retribusi” atau 

sewa, seperti itu 

6) Pungutan-pungutan resmi dan sah 

 

2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 113 Tahun 2014 

merupakan peraturan yang dibuat pemerintah dalam mengatur tentang 

pengelolaan keuangan desa, yang mana pada peraturan menteri ini terdapat 
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beberapa pasal yang mengatur tengan pengelolaan keuangan desa dengan 

dituangkan dalam : 

Pada bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada pasal 2: 

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

2. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Pada bab IV APBDesa yang terdapat pada pasal 8: 

1. APBDesa, terdiri atas: 

a) Pendapatan Desa. 

b) Belanja Desa dan 

c) Pembiayaan Desa. 

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 

menurut kelompok dan jenis. 

Pada bagian kesatu pendapatan APBDesa yang terdapat pada pasal 9: 

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan 
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hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh desa. 

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri 

atas kelompok: 

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa). 

b) Transfer dan 

c) Pendapatan Lain-lain. 

3. Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri 

atas jenis: 

a) Hasil Usaha. 

b) Hasil Aset. 

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dan 

d) Lain-lain pendapatan asli desa. 

4. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain 

hasil BUMDes, tanah kas desa. 

5. Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain 

tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. 

6. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

7. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

d antara lain pungutan desa. 

Pada bagian kedua Belanja Desa yang terdapat pada pasal 12: 
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1. Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, 

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 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. 

 

2.6 Pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa menurut pandangan 

islam 

2.6.1 Pengertian Uang 

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir 

semua kegiatan ekonomi bergantung pada instrumen ini yang antara lain, 

berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena kehadiran uang 

dalam sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang jasa, serta 

kebutuhan hidup lainnya. 

Mengelola keuangan menurut islam 

1. Buat perencanaan 

Merencanakan pendapatan dan pengeluaran merupakan titik awal 

mengelola keuangan. Dengan perencanaan yang baik kita dapat mengatur 

kebutuhan dan mengatur skala prioritas kebutuhan mana yang harus 

didahulukan untuk dipenuhi 
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2. Catat pengeluaran harian 

Mencatatpengeluaran secara detail dapat membtu kita untuk 

mengetahui mana ang memang perlu dan erupakan kebutuhan dan 

pengeluarn yang kurang perlu bisa dikesampingkan dihari kemudian 

3. Nabung 

Dalam hal ini menabung dapat digolongkan dalam 2 bagian yaitu 

menabung didunia untuk berjaga-jaga atas kebutuhan yang mendesak dan 

menabung untuk akherat berupa harta yang kita nafkahkan di jalan allah 

SWT sebagai investasi kita untuk masa depan yang abadi 

4. Hindari hutang 

Selain kita harus berusaha menghindari hutang adapun Tips hutang 

a. Pikir masak-masak sebelum berhutang 

b. Sebaiknya yang hanya dilakukan jika benar-benar butuh 

5. Hemat dan sederhana 

Islam mengarkan sikap pertengahan dalam segala perkara, britu 

juga dalam mengeluarkan harta, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula 

kikir. Sika berlebihan adalah sikap yang merusak jiwa, harta, dan 

masyarakat, sementara kikir adalah sikap hidup yang menahan dan 

mebekukan harta 

6. Ukur kemampuan diri 

Jangan bergaya hidup mewah padahal kita tidak mampu, bahkan 

rasulullah hidup sederhana meskipun beliau bisa hidup mewah jika beliau 

ingin. Tidak perlu gengsi karen barang-barang kita tidak bermerek, 
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murahan atau sedikit kuno sepanjang masih bisa berfungsi dengan baik 

dan bisa menunjang kegiatan kita 

7. Cari penghasilan sampingan 

Berdasarkan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk 

mencapai beberapa tujuan seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan 

menjaga tangan nya agar tetap menjaga diatas. 

8. Musyawarah 

 Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa 

Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan 

mengajukan sesuatu.Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan 

kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, 

“rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban 

musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah 

suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan 

persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama 

dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan 

keduniawian. 

Q.S. asy-Syura: 38 

أَلَبُهْا الصَّال َّ ِِْن  الَِّزَٗي اْستََجبثُْا لَِشثِّ ٌْفِمُْىَ َّ ب َسَصْلٌَبُُْن ُٗ ِهوَّ َّ ٌَُِْْ٘ن  أَْهُشُُْن ُشَْسٓ ثَ َّ  حَ 

 

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38) 
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QS. Al-Baqarah: 282 

 

ٌَُْ٘كْن َكبتِت   ْلَْ٘كتُْت ثَ َّ ٔ فَبْكتُجٍُُْ  ٍْٗي إِلَٔ أََجٍل ُهَسّوًّ ٌْتُْن ثَِذ َّ ا ََْْٗة َكبتِت  َٗب أََُِّٗب الَِّزَٗي آَهٌُْا إَِرا تََذاَٗ  ِِ ْذ ََ  ثِبْل

َّ ا َٗجْ أَ   ُ َ َسثََّ ْلَ٘تَِّك َّللاَّ َّ َِ اْلَحكُّ  ْ٘ ْلُْ٘ولِِل الَِّزٕ َعلَ َّ ُ فَْلَْ٘كتُْت  ٌَُْ َشْ٘ئًّب فَإِْى َكبَى ْى َْٗكتَُت َكَوب َعلََّوَُ َّللاَّ َخْس ِه

َْ فَْلُْ٘ولِ  ّْ  ا َْٗستَِطُ٘ع أَْى ُِٗولَّ ُُ ٘فًّب أَ َِ ّْ َض َِ اْلَحكُّ َسفًِِّ٘ب أَ ْ٘ َِِ٘ذِْٗي الَِّزٕ َعلَ ُِِذّا َش اْستَْش َّ  ِِ ْذ ََ ُ ثِبْل لَُِّ٘ َّ ْل 

ََِذاِء أَْى تَِضلَّ إِ  َى ِهَي الشُّ ْْ ْي تَْشَض اْهَشأَتَبِى ِهوَّ َّ ِْ٘ي فََشُجل   َش ِهْي ِسَجبلُِكْن فَإِْى لَْن َُٗكًَْب َسُجلَ ْحَذاَُُوب فَتَُزكِّ

ََِذاُء إَِرا هَ  َّ ا ََْْٗة الشُّ َِ َرلُِكْن إِْحَذاَُُوب األْخَشٓ  ا إَِلٔ أََجلِ ّْ َكجِ٘شًّ ا أَ َّ ا تَْسَُْهْا أَْى تَْكتُجٍُُْ َصِغ٘شًّ ب ُدُعْا 

أَْدًَٔ أ َا تَْشتَبثُْا إ ِا أَْى تَُكَْى تَِجبَسحًّ َحبِضَشحًّ تُِذُٗشًََِّ  َّ َِبَدِح  ُم لِلشَّ َْ أَْل َّ  ِ ٌَْذ َّللاَّ ٌَُْ٘كْن فَلََْ٘س أَْلَسطُ ِع ب ثَ

ُْ٘كْن ُجٌَبح   ُ فُُسْق  ثِكُ َعلَ لُْا فَإًََِّ ََ إِْى تَْف َّ َّ ا َشِِ٘ذ   َّ ا َُٗضبسَّ َكبتِت   تُْن  َْ ُِِذّا إَِرا تَجَبَٗ أَْش َّ ْن أ َا تَْكتُجَُُْب 

ٍء َعلِ٘ن  ) ْٖ ُ ثُِكلِّ َش َّللاَّ َّ  ُ لُِّوُكُن َّللاَّ ََ ُٗ َّ  َ اتَّمُْا َّللاَّ َّ٢٨٢) 

  

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit 

pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, 

maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada 

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang 

lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, 

(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan 

dilakukan. Di bawah ini penelitian yang dilakukan oleh Bakarudin (2011), 

“akuntabilitas pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa studi kasus di 

desa kauman kecamatan kauman kabupaten ponorogo”, adapun kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa, 

akan tetapi terdapat perbedaan dari lokasi penelitian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elgia Astuty dan Eva Hany 

Fanda (2011) “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa di desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun” 

adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

sama-sama melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran penerimaan dan 

belanja desa, akan tetapi terdapat perbedaan tahun penelitian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sunanar (2012) “analisis 

efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit 

pengelolaan keuangan badan keswadayaan masyarakat (UPK-BKM) mandiri 

sejahtera kelurahan panggung kota tegal” adapun kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian 

tentang pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja, akan tetapi terdapat 

perbedaan yaitu tempat dan bidang yang berbeda. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan Erliagus Mardona (2016) “studi 

tentang pengelolaan keuangan desa di desa marga mulia kecamatan kongbeng 

kabupaten kutai timur” adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa, akan tetapi berbeda 

tempat dan bidangnya. 

Selanjutnya penelitian Nanuk Riyani (2016) “analisis pengelolaan dana 

desa (studi kasus di desa singopuran kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo 

tahun 2016)” adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu menganai pengelolaan keuangan desa namun penelitian yang 

terdahulu fokus kepada Dana Desa atau DD akan tetapi berbeda tempat. 

Selanjutnya penelitian Yoyok (2010) “ pengelolaan keuangan desa (studi 

kasus pengelolaan keuangan desa bakaran kulon kecamatan juwana kabupaten 

pati tahun anggaran 2009” adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu mengenai pengelolaan desa namun berbeda lokasi maupun 

tahun. 

Penelitian yang penulis lakukan tentunya tidak terlepas dari penelitian 

terdahulu sebagai pedoman penulis dalam melanjutkan penelitian ini, beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diatas merupakan pedoman 

penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dalam penelitian ini 

penulis tidak melakukan persis sama dengan penelitian terdahulu akan tetapi 

terdapat kesamaan dengan peneltian sebelumnya, yaitu dari segi tujuan maupun 

tempat penelitiannya yang sama dilakukan di ruang lingkup desa, akan tetapi di 

desa yang berbeda. 
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2.8 Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmo sosial (Masri Singaribun, 1983:33). Melalui konsep penelitian diharapkan 

akan dapat menyerdahanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk 

berapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. 

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interperensi ganda dari 

variabel yang teliti, untuk mendapat batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep peneliti yang akan diteliti. Adapun yang menjadi konsep pada penelitian 

ini adalah: 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang 

serta segala suatu baik berupa uang maupun berupa barang barang yang dapat 

dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

Untuk mengetahui penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa di 

kantor desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan maka variabel 

peneliti di operasionalkan menjadi sebagai berikut: 

1. Pengelolaan adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 

dalam mencapai tujuan. 

2. APBdes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang membuatr 

perkiraan pendapatan, rencana belanja korban dan kegiatan, dan rencana 

pembiayaan yang dibahas, yang disetujui bersama oleh pemerintahan desa 

dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. 
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3. Otonomi desa adalah gambaran tentang desa yang mandiri, memiliki 

hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri dan mampu memberikan 

kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi warga desa. 

Belanja desa dimaksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

desa, yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ditetapkan 

dengan peraturan desa, Pengeloalaan keuangan desa ini dilakukan oleh kepala 

desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel Singarimbun (1989:46), sehingga 

dengan pengukuran ini dapat diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa 

dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator dari pengelolaan anggaran 

penerimaan dan belanja desa adalah: 

Konsep operasional   

 Referensi Konsep Indikator Sub Indikator 

UU No 6 

Tahun 2014 

Dan Peraturan 

Menteri 

Dalam Negeri 

Republik 

Indonesia 

Nomor 113 

Tahun 2014 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

1.Asas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

1) Transparan 

2) Akuntabel 

3) Partisipatif 

4) Dilakukan Dengan Tertib 

dan Disiplin Anggaran 

5) Dikelola Dalam Masa 

Satu Tahun Anggaran 

yakni 1 Januari Sampai 

31 Desember 
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Tentang 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

2.Kekuasaan 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

1) Kepala Desa 

Di bantu oleh: 

- Sekretaris Desa 

- Kepala Seksi 

- Bendahara 

3. APBDesa 

a. Pendapatan 

 

1) Pendapatan Asli Desa    

(PADesa) 

2)   Transfer 

3)   Pendapatan Lain-Lain 

b. Belanja Desa 1) Pengeluaran Dari 

Rekening Desa Yang 

Merupakan Kewajiban 

Desa. 

2) Belanja Kegiatan Sesuai 

Dengan Kebutuhan Desa 

Yang Telah Dituangkan 

Dalam RKPBDesa 

c.Pembiayaan 

Desa 

1) Penerimaan Pembiayaan 

2) Pengeluaran Pembiayaan 

  d. Pengelolaan 1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 

3) Penatausahaan 

4) Pelaporan 

5) Pertanggungjawaban 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

tahun 2014. 

 

 Dalam penelitian ini penulis berpedoman kepada Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri  yang mana juga sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam 

menjalankan keuangan desa, penulis akan melihat apakah pemerintah desa Tri 

Mulia Jaya menjalankan alokasi keuangan desa sesaui peraturan yang ada, yaitu 

Peraturan Menter Dalam Negeri. 
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1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan Desa dikeola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

parstisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yaitu dikelola 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari samapi tanggan 31 

Desember. 

2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, Kepala Desa 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan     

Desa) 

c. menetapkan petugas yang melakukan pungutan penerimaan desa 

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam      

APBDesa 

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas       

beban APBDesa 

Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa dan mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa 

b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan 

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan  APB Desa 
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c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang  telah 

ditetapkan dalam APBDesa 

d. menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan  APBDesa 

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa 

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 

bidangnya dan mempunyai tugas: 

a. menyususn  rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi     

tanggung jawabnya 

b. melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga 

kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban     

anggaran belanja kegiatan 

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala   

desa 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran   

pelaksanaan kegiatan 

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan dan mempunyai 

tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
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3. APBDesa (pendapatan, belanja desa, pembiayaan desa) 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri atas kelompok: 

a. pendapatan asli desa (PADesa) 

b. transfer 

c. pendapatan lain-lain  

Kelompok PA Desa terdiri atas jenis: 

a. hasil usaha 

b. hasil aset 

c. swadaya, partisipasi dan gotong-royong 

d. lain-lain pendapatan asli desa 

Hasil usaha desa antara lain hasil bumdes, tanah kas desa hasil aset 

antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemadian umum, jaringan 

irigasi swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah membangun dengan 

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, 

barang yang dinilai dengan uang lain-lain pendapatan asli desa antara lain 

pungutan desa. 

 Kelompok transfer terdiri atas jenis: 

a. dana desa 

b. bagian hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah 

c. alokasi dana desa (ADD) 

d. bantuan keuangan dari APBD provinsi 
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e. bantuan keuangan APBD kabupaten/kota 

Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota bersifat 

umum dan khusus, bantuan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi 

tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling 

banyak 30%. 

 Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas 

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

b. lain-lain pendapatan desa yang sah 

 hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ada 

pemberian berupa uang dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah 

antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan 

bantuan perusahaan yang berlokasi didesa. 

 Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: 

a. penyelenggaraan pemerintahan desa 

b. pelaksanaan pembangunan desa 

c. pembinaan kemasyarakatan desa 

d. pemberdayaan masyarakat desa 

e. belanja tak terduga 

Kelompok belanja desa dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa 

yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

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

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Penerimaan pembiayaan mencakup: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 

b. pencairan dana cadangan 

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan Pencairan dana 

cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari 

rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahakan digunakan untuk 

menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan 

b. penyertaan modal desa 

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai 

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya 

dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. 

Pembentukan dana desa dapat bersumber dari penyisishan atas penerimaan 

desa, kecuali dari peneriamaan yang penggunaannya telah ditentukan secara 

khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.pembentukan dana 

cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. 

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

kepala desa. 
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Pengelolaan meliputi: 

a. Perencanaan dimana sekeretaris desa menyusun rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan 

menyampaikan kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan 

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama, Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati 

bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. 

b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersama disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui 

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

untuk dievaluasi. 

c. Pelaksanaan dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening 

kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan 

diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

d. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa 

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap 

bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 
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Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: 

a. buku kas umum 

b. buku kas pembantu pajak 

c. buku bank 

Pelaporan dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: 

a. laporan semester pertama 

b. laporan semester akhir tahun 

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. 

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Januari tahun berikutnya. 

Pertanggungjawaban dimana kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 

ditetapkan dengan peraturan desa, peraturan desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: 

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 

tahun anggaran berkenan. 

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun     

anggaran berkenan 

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang     

masuk ke desa. 
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2.10 Kerangka pemikiran 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

  

 Dalam penelitian ini penulis berpedoman kepada Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri sebagai pedoman pemerintah desa menjalankan keuangan Desa Tri 

Mulia Jaya, penulis akan melihat dari asas-asas yang dijalankan pemerintah desa 

Pengelolaan 

Asas 

Kekuasaan 

Pengelolaan 

APBD Desa 

- Transparansi 

- Akuntabel 

- Partisipasif 

- Dilakukan   

dengan tertib dan 

disiplin anggaran 

- Dikelola dalam 

masa satu tahun 

anggaran yakni 1 

Januari sampai 31 

Desember 

 

Kepala Desa 

- Sekretaris 

Desa 

- Kepala Seksi 

- Bendahara 

- Pendapatan 

- Belanja Desa 

- Pembiayaan 

Desa 

- Pengelolaan 

Sesuai pendapatan keuangan desa 

dengan pengeluaran keuangan 

Desa Tri Mulya Jaya Tahun 2015 

per tanggal 1 Januari sampai 

Dengan Tanggal 31 Desember 
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sesuai dengan peraturan yang ada serta mencari tentang sumber pemasukan desa 

dan alokasi dana desa yang harus sesuai deng Peraturan Kementerian Dalam 

Negeri sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tercapainya keuangan 

anggaran dana desa sesuai yang diharapkan masyarakat Desa Tri Mulia Jaya. 


