
 

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Desa  

Hanif Nurcholis mengatakan ( 2011:3 ) desa dan kelurahan adalah 

satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan 

pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum 

sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya 

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. 

Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat 

beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten atau kota 

diwilayah kelurahan seempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu 

sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan 

mengurus urusan masyrakat setempat berdasarkan asal usulnya.    

Desa menurut UU NO 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:  

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesartuan Republik 

Indonesia.  

 

Dalam pengertian desa UU NO 6 Tahun 2014 diatas sangat jelas 

bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur 

dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk 

mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial 

dan budaya setempat, maka posisi desa yang dimiliki otonomi asli yang sangat 
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strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap 

penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat 

akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.  

 

2.2 Otonomi Desa 

Widjaja (2003 : 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan 

otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari 

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli 

yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, 

desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut 

dimuka pengadilan. 

Pengakuan otonomi Desa oleh, Tati Zindara ( 1997:12 dalam jurnal 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) menjelaskan sebagai berikut:  

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenui, dipercaya, dan dilindungi 

oleh pemerintah sehingga ketergantungan masyaarakat desa kepada 

pemerintah pusat dapat semakin berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti 

sediakala atau di kembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa 

depan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat berdasarkan hak asal-usul desa urusan yang menjadi wewenang 

pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.   

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

wewenang tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 

karena didalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan Otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga 

desa merasa seakan terlepas dari ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, 

tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, Kabupaten, propinsi ataupun 

pemerintah pusat, bertindak semaunya sendiri dan membuat Peraturan dan 

Keputusan Desa tanpa melihat peraturan perundangan yang lebih tinggi 

tingkatanya.  

Pelaksanaan Hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut 

tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa 

dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Sebagai konsekuwen logis dari lahirnya kebijakan-kebijakan 

pemerintahan yang sigfinikan diatas menandakan berubahnya kedudukan dan 

kewenangan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di Pusat, dan 

daerah termasuk pada tingkat Desa/Kelurahan. Perubahan ini diakibatkan oleh 

perubahan pada masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada 

perubahan beban dan karakteristik tugas.  
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dan sesuai denagan peraturan perundang-undangan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi 

harus berdsarkan azas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, 

nyata dan bertangungjawab ( Hari Subarno, 2007:30) 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 huruf b juga 

memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, 

dan bertanggung jawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenagan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota melakukan 

identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenagan yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenagan dibidang pertanian, 

pertambangan, energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan 

perdagangan, perkoperasian, ketenaga kerjaan.  

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenagan semua bidang 

pemerintahan, kecuali kewenagan dibidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama serta kewenagan bidang 

lainnya   

 Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenagan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan 
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diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Pemerintah 

daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi 

masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenagan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenagan yang luas 

tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Ngara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

 

2.3 Keuangan Desa  

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa tersebut. (Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan   keuangan desa) 

Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD dan APBN. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Sumber pendapatan desa berasal dari : pendapatan asli desa, bagi hasil 

pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10%, bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota 

untuk desa paling sedikit 10%. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga.   

 

2.3.1  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  
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Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dan ditetapkan dengan peraturan desa ( peraturan menteri dalam Negeri No 

113 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1)  

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri atas: 

a. Pendapatan Desa  

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas 

1. Pendapatan asli desa (PADesa)  

2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota 

3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota 

4. Alokasi dana desa (ADD) 

5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten dan desa lainnya.  

b. Belanja Desa  

Belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa 

yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak 

akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:  

1. Belanja langsung Belanja adalah belanja yang penganggarannya 

dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. 

Karakteristik biaya langsung adalah sebagai berikut : (1) dianggarkan 
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untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh desa, (2) 

Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat 

diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau 

kegiatan yang bersangkutan. (3) Varialibitas jumlah setiap jenis 

belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat 

pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang 

bersangkuran. Belanja langsung terdiri dari :  

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang dan jasa  

c. Belanja modal  

2. Belanja tidak langsung yang terdiri atas:  

a. Belanja pegawai/pengasilan tetap 

b. Belanja supsidi  

c. Belanja hibah ( pembatasan hibah) 

d. Belanja bantuan social 

e. Belanja bantuan keuangan 

f. Belanja tak terduga  

c. Pembiayaan Desa  

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

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

tahun anggaran yang bersangkuatn maupuan pada tahun-tahun angaran 

berikutnya, pembiayaan desa terdiri atas : 

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup 
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a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 

b. Pencairan dana cadangan  

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  

d. Penerimaan pinjaman  

2. Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup : 

a. Pembentukan dana cadangan  

b. Penyertaan modal desa  

c. Pembayaran utang  

 

2.3.2 Penyusunan Rancangan APBDesa 

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa 

merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang 

diselengarakan oleh pemerintah desa. Program pembnagunan tahunan desa 

diturunkan dari program jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa 

merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih.  

Setelah kepala desa dilantik paling lambat 3 bulan kepala desa harus 

menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi yang telah disampaikan. Setelah 

RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa ( 

RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan 

musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja 

tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan 

dan pelayanan di desanya.  

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan 
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desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. 

Kemudian kepala desa menyampaiakn rancangan peraturan desa kepada BPD 

untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.  

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui 

sebelum ditetapkan oleh kepala desa disampaikan kepada bupati atau wali 

kota untuk dievaluasi. Rancangan persturan desa tentang APBDesa ditetapkan 

oleh desa paling lambat 1 (satu) bulan setelh APBD kabupaten atau kota 

ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa 

menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan 

APBDesa.     

 

2.3.3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari 

APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana 

Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas 

kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan 

papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi 

tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, 

besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu 

pelaksanaan kegiatan.  

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program 

APBDes wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat 

desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Azas 
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transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat 

mengetahui tentang program AAPBdes maupun memberikan kritik dan saran 

kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. 

Dalam hal pelaksanaan program APBDes juga harus menjunjung tinggi 

prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan tranparansi. 

a. Fungsi anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa)  

1. Fungsi otoritasi mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar 

untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

2. Fungsi perencaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi 

pedoman bagi aparat desa sesuai dengan ketentuan uang yang telah 

ditetapkan. 

3. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

perekonomian desa. 

4. Fungsi pengawassan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi 

pedoman untuk menilai apakah keinginan penyelenggaraan pemerintah 

desa sesuai dengan ketentuan uang yang telah di tetapkan. 

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa 

harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. 
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6. Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa 

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan-

keseimbangan fundamental perekonomian  

b. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 

1. Pembuatan kebijakan dan pengawasan 

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar 

yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan 

serta membuat keputusan realokasi sumberdaya jika di perlukan. 

2. Arahan operasional memberikan cara yang lebih sistematis bagi para 

kepala desa untuk menditeksi kekuatan dan kelemahan operasional 

serta melakukan analisa program yang berkelanjutan.  

3. Akuntabilitas dapat membantu pemerintah desa dalam memperoleh 

kepercayaan masyarakat dengan pemeliharaan hsil yang baik dari 

pendapatan yang diterima. 

4. Perencanaan memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional 

dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam 

menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-progran 

untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

5. Pengelolaan memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya 

penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan 

seberapa efisien sumberdaya digunakan dalam menyediakan pelayaan 

dan pencapaian tujuan. 
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6. Penganggaran memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin 

membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi 

sumberdaya, pengurangan biaya, dan menginfestasikan kelebihan atau 

surplus dana. 

7. Pengawasan kerja mencapai kinerja yang lebih baik dengan 

memberikan dasar yang objektif bagi penetapan target kinerja serta 

memberikan masukan insentif. 

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa 

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada  

(PEMENDAGRI No 113 Tahun 2014)  

“Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah 

desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan”.  

 

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 113 Tahun 2014, pasal 1 ayat 6 :  

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

  

Tugas dan kewenangan kepala desa antara lain: menetapkan kebijakan 

tentang pengelolaan barang desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 

APBDesa, menetapkan bendahara desa, dan menetapkan petugas yang 

melakukan pengelolaan barang milik desa. Selanjutnya disebutkan juga dalam 

ketentuan  PP.Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: 

“Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, 
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serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

kepada masyarakat”. 

 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa sesuai dengan azas-

azas yang tercatum dalam peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 

pasal 2 ayat 1 seperti, trasparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara 

tertib dan disiplin. Trasparan  yaitu keuangan desa dikelola secara terbuka, 

akuntabel yaitu keuangan desa harus dikelola dengan dipertanggung jawabkan 

secara legal, dan partisipatif artinya dalam pengelolaan keuangna desa harus 

melibatkan masyarakat dalam penyusunanya, selain itu keuangan desa harus 

dibukukan kedalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah 

sistem akuntansi keuangan pemerintah. 

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem Anggaran 

Nasional dan Daerah, yaitu mulai dari 1 januari sampai dengan 31 Desember. 

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keungan desa dan mewakili pemerinah desa dalam kepemilikan 

kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu kepala desa mempunyai 

kewenangan : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan 

bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan 

penerimaan desa, dan meneapkan petugas yang melakukan pengelolaan 

barang milik desa.  

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu 

oleh pelaksana teknis  pengelolaan keuangan desa ( PTPKD), yaitu sekretaris 

desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator 
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pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada 

kepala desa, dan pemegang kas desa adalah bendahara desa.   

2.5 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu  

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenanan 

desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), 

bantuan pemerinth dan bantuan pemerintah daerah. ( peraturan daerah 

Kabupaten Indragiri hulu no 9 tahun 2008 pasal 2) 

Penentuan dana bagi hasil dan dana perimbangan menurut peraturan 

daerah Kabupaten Indragiri Hulu pasal 12, bagi hasil pajak daaerah 

kabupaten dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit 10% 

diberikan lasung kepala desa dan retribusi kabupaten sebagian dipruntukan 

untuk desa.  

Penetapan alokasi dana desa masing – masing desa ditentukan dengan 

menjumlahkan dana alokasi minimal dan dana alokasi proporsioanal 

berdasarkan porsi desa yang bersangkutan. Bobot desa ditentukan 

berdasarkan kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, 

jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah dusun. ( peraturan daerah 

Kabupaten Indragiri Hulu pasal 13 ayat 3)  

Pelaksanaan Anggaran Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu No 9 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan anggaran, pada pasal 19 yang 

mengatakan bahwa:  

Alokasi dana operasional maksimal 30% dari alokasi dana desa 

digunakan untuk, tunjngan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, 
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biaya oprasional sekretariat desa, biaya oprasional sekretariat BPD, biaya 

perjalanan dinas, lain-lain biaya rutin.  

Alokasi dana desa minimal 70% digunakan untuk pembangunan pada 

skala desa sesuai daftar prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan 

sosial budaya sebagai dana stimulun.  

Persentase penggunaan alokasi dana desa untuk kepentingan biaya 

operasional dan kegiatan pembangunan disesuaikan dengan anggaran 

alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 

yang disusun oleh tim falitas kabupaten.  

Pelaksanaan Anggaran Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indrgiri 

Hulu No 9 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan anggaran, pada pasal 20 yang 

mengatakan bahwa:  

Pengelolaan ADD dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh 

lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. 

Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa, BPD dan 

masyarakat desa yang dituangkan di dalam peraturan desa tentang anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersangkutan.  

Pengajuan permintaan/pencairan ADD dilakukan oleh pemerintah desa 

kepada Bupati untuk diproses sesuai dengan mekanisme pengelolaan 

keuangan daerah,  

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat 

diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sebagai administrasi keuangan 

desa oleh bendahara desa.  
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2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014  

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 113 Tahun 2014, pasal 1 ayat 6 :  

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

a. Perencanaan  

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, Sekretaris 

Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan peraturan Desa 

tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan 

Oktober tahun berjalan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

113 Tahun 2014, pasal 20 ) 

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 

disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 
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2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa. 

3. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi 

dalam batas,waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai 

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya hasil evaluasi. (Peraturan Menteri 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 

di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota,  

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang 
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lengkap dan sah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 

Tahun 2014, pasal 24 ) 

4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan 

desa. (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa 

pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

operasional pemerintah desa. (3) Pengaturan jumlah uang 

dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, pasal 25) 

5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.  

6. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 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 Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, 

pasal 26 ) 

c. Penatausahaan  

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.  
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2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan secara tertib.   

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang 

melalui laporan pertanggungjawaban.  

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2), menggunakan: a. buku kas umum; b. buku 

Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank. (Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, pasal 35, 36 ) 

d. Pelaporan  

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester 

pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.  

1. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.  

2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada 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 bulan 
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Januari tahun berikutnya. (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 113 Tahun 2014, pasal 37) 

e. Pertanggung jawaban  

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun anggaran.  

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

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

belanja, dan pembiayaan.  

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa.  

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri:  

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan 

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 

Tahun Anggaran berkenaan; dan  

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk ke desa. (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 113 Tahun 2014, pasal 38) 

f. Pembinaan Dan Pengawasan 
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1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan 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 Menteri 

Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, pasal 44) 

2.7 Azas-Azas Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 

governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa 

dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan 

keuangan desa, dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran yakni mulai 

tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2  Permendagri 

No 113 Tahun 2014). 

 

a. Trasparan (Trasparancy) 

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.  

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
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pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya 

kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 

yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat 

berdasarkan pada preferensi public  (Bapenas & Depdagri, 2002). 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat 

pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting 

yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan 

informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan 

transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian 

transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang 

rakyat dari perbuatan korupsi. 

 

 

b. Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewanangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan 

instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) 



33 

 

Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, 2) Harus 

merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, 3 Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi 

dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, 5) Harus jujur, objektif, 

transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi 

pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran 

kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000 dalam 

jurnal) 

c. Partisipasi  

Sedangkan Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000 dalam 

jurnal) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. Dalam Permendagri NO. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan (Permendagri, NO.113 Tahun 2014). 

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi 

kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip 

akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam 
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penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah 

kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi 

masyarakat dalam pengganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 

2004) mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif 

public dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan 

anggaran ; b) Adanya peraturan yang  memberikan tempat ruang kontrol 

oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelembagaan sebagai media check and balances. 3) Adanya sikap proaktif 

pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses 

penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara 

kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita 

mewujudkan APBD yang aspiratif. 

 

2.8 Kajian Terdahulu 

Dalam peneliatian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa ini, 

saya mencoba untuk mengkaji kembali serta membandingkan hasil 

penelitian yang saya lakukan dengan beberapa penelitian yang terkait 

dengan permasalahan penelitian yang saya lakuakan. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Racman. Tentang 

pelaksanaan Pengelolan Keuangan Desa sebagai solusi terciptanya 

kemandirian Desa Kayen kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2010. 

Permasalahan atas kasus yang diangkat adalah kurangnya perhatian 

pemerintah dan Masyarakat dalam pemanfaatan potensi Desa dan kurang 

trasparannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kayen. Berdasarkan 
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penelitian yang telah dilakukan si peneliti, Di hasilkan sebuah kesimpulan 

bahwa perhatian pemerintah sudah baik dalam memanfaatkan potensi pada 

Desa Kayen 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herman Ariko tentang 

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014 permasalahan yang diangkat di 

dalam penelitiannya adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

belum sesuai dengan pemendagri no 113 Tahun 2014 sebagai pedoman 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan si peneliti, Di hasilkan sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan 

keuangan desa Petalabumi dikategorikan sudah cukup Baik. 

Pada kedua penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh Racman   

Tentang pelaksanaan Pengelolan Keuangan Desa sebagai solusi terciptanya 

kemandirian Desa Kayen kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2010, 

sudah berhasil dengan baik dan elah mampu memanfaatkan potensi-potensi 

yang ada pada desa Kayen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Herman Ariko tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014, 

dikategorikan cukup baik dan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 

khususnya didalam akuntabilitas pengelolaa keuangan desa kayen.  

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada 

pengelolaan keuangan desa di kecamatan Rengat Barat dan hambatan yang 

mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rengat Barat, 
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dengan indikator pengukuran meliputi proses perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan 

pengelolaan keuangan desa.  

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Defenisi Konsep  

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Otonomi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul adat istiadat setempat yang diakui. 

Peraturan MENDAGRI No 133 Tahun 2014 

Menciptakan kemandirian desa 

melalui pengoptimalan Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Penatausahaan  

Keuangan Desa  

Otonomi Desa 

Perencanaan  penganggaran Pertanggung

jawaban 

pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa 

pelaporan 
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2. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungn dengan 

hak dan kewajiban desa. 

3. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahun 

pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa 

dan Badan Permusywarahan Desa dan ditetapkan dengan peraturan dsa. 

 

2.11 Konsep Operasional  

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa tersebut.  Keuangan desa berasal dari Pendapatan 

Asli Desa, APBD dan APBN. 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa 
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2.12 Indikator    

No Variable Indikator Sub indiator 

1 Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri No 113 

Tahun 2014 pasal 

1 ayat 6) 

1. Perencanaan 

 

 

a. Pelaksanaan penetapan 

Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMD) 

b. Pelaksanaan Kerja 

Pembangunan Desa (RKP 

Desa) 

c. Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

Desa 

2. Penganggaran a. Kelayakan dan konsisten 

target  dana  

b. Kejelasan sasaran dana  

c. Kelengkapan informasi 

3. Penatausahaan 

 

 

 

a. Kelengkapan arsip  

b. Kesesuaian dokumen    

penatausahaan 

c. Laporan pertangungjawaban 

bendahara desa 

 

4. Pertanggungjawaban  

 

a. Penyusunan 

pertanggungjawaban 

APBDesa 

b. Pembahasan Rancangan 

Peraturan Desa  

c. Ketepatan waktu pertangung 

jawaban  

5. Pelaporan  

 

a. Pelaksanan laporan berkala  

b. Pelaksanaan laporan akhir 

c. Penyampaian laporan secara 

struktural 

6. Pengawasan  

 

a. pembinaan dan pengawasan 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

b. pembinaan dan pengawasan 

camat 

c. pengawasan masyarakat 

melalui BPD  

Sumber : PEMENDAGRI No 113 Tahun 2014 


