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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Akuntansi

Akuntansi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga tipe yaitu akuntansi

keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan

tipe akuntansi sendiri yang terpisah dari dua tipe akuntansi tersebut diatas, namun

merupakan bagian dari keduanya.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yaitu: “Akuntansi

adalah sesuatu informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan

komunikasi peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada

para pengguna yang berkepntingan.”

1. Akuntansi Keuangan

Dalam bidang ini mberkaitan dengan akuntansi yang berhubungan tentang

pelaporan keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan, Karena itu pihak-

pihak diluar perusahaan yang mempunyai banyak ragam macamnya, maka

laporan yang dihasilkan bersifat serba guna  (general purpose).

Akuntansi keuangan menurut Bastian Bustami, dan Nurlela (2009:3)

yaitu:

“Akuntansi keuangan adalah bidang ilmu akuntansi yang
mempelajari bagaimana mencatat, menggolongkan dan meringkas
transaksi keuangan perusahaan, kemudian disusun dalam bentuk
laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu
yang berkepentingan”.
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2. Akuntansi Manajemen

Akuntansi Manajemen merupakan salah satu fungsi dalam membantu

manajemen untuk menjalakan tiga fungsi pokoknya yaitu perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adanya akuntansi manajemen

dalam perusahaan merupakan suatu sistem yang akan memberikan informasi

kepada manajemen untuk manajemen untuk membuat pihak-pihak internal

dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam bukunya Mulyadi (2009:2) menyatakan akuntansi manajemen

adalah:

“Akuntansi manajemen adalah ditujukan untuk menyediakan
informasi keuangan bagi keperluan manajemen. Akuntansi
manajemen berhubungan dengan informasi mengenai perusahaan
untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam
perusahaan”

3. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya secara khusus berkaitan dengan biaya produksi,

perhitungan harga pokok produk, pengendalian biaya dan bagaimana manfaat

data biaya untuk, mengambil keputusan.

Akuntansi biaya menurut Mulyadi (2009:7) yaitu:

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan
peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk
atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya”.

Adapun menurut Carter, Wiliam K, Milton F, Usry (2006:6) dalam

bukunya “Cost Accounting” (akuntansi biaya), menjelaskan bahwa

pengertian akuntansi biaya adalah:

“Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang
diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan
pengendalian,memperbaiki kwalitas dan efesiensi, serta membuat
keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun strategis”.
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2.2 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:3) Dalam bagian ini, epistemology kata

‘Akuntansi Sektor Publik’ akan dirksplorasi. Dari berbagai buku Anglo

Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi

swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementari dari

berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut

sebagai akuntansi pemerintahan, dan diberbagai kesempatan bidang ini

disebut akuntansi keuangan publik.

Dari berbagai perkembangan terakhir,sebagai dampak keberhasilan

penerapan dasar akrual di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

2.2.2 Peranan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:4) Pelayanan masyarakat oleh sektor publik

secara keseluruhan memainkan peranan yang vital dalam perekonomian

Negara. Pemerintah pusat maupun daerah cendurung berfokus pada

pengeluaran nasional dan memproyekasikan sektor publik sebagai ‘kran’

ekonomi, yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di

sektor lain. Dalam kenyataannya, peranan swasta maupun kerja sama publik –

swasta tidak mengubah porsi ekonomi agensi publik.

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:6) Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor

publik mempunyai pengaruh besar dalam suatu negara. Di Inggris, dampak

yang ditimbulkan dapat diidentifikasi pada warga negara lain yang berkunjung
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ke Inggris. Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses

terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. Dalam

keadaan tertentu, pendatang juga mempunyai akses pusat. Pelayanan

kesehatan dan kebakaran tanpa mengeluarkan biaya (Blundell, hal 21). Selain

itu, sektor publik menyerap lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi

ekonomi Inggris ditahun 1992.

Kondisi diatas tidak jauh dengan di Indonesia. Melihat luas wilayah

dan jumlah penduduk, jumlah serapan tenaga kerja yang bergerak di bidang

sektor publik masih amat diharapkan. Pertimbangan lain adalah terbentuknya

departemen-departemen yang membawahi bidang tertentu dalam

pemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah, dan kepolisian –

TNI. Cakupan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan

kesejahteraan masyarakat amat besar.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pada organisasi pemerintah sangatlah diperlukan,

terutama pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini dikarekan

organisasi pemerintah pada dasarnya adalah suatu lembaga yang berorientasi

kepada public/masyarakat.

Pengertian akuntabilitas menurut Simbolon (2006) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.”
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Pengertian Akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2003) adalah sebagai berikut
:

“Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik.”

2.3.2 Jenis – Jenis Akuntabilitas

Jenis – jenis akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara

(LAN) ada 3(tiga) jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Merupakan pertanggungjawaban tentang hal yang berhubungan

dengan integrasi keuangan, sumber-sumber keuangan dan

kepatuhan pada persyaratan legal dan kebijakan administratif.

2. Akuntabilitas Manfaat

Memberikan manfaat hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

3. Akuntabilitas Prosedural

Pertanggungjawaban mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan

apakah telah mempertimbangkan moralitas, hukum dan etika.

2.4 Pemerintahan Desa

2.4.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka

penyelnggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu

Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa menurut Prof.Drs.HAW.Widjaja (2003:3) dalam

bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartika sebagai :
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“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari
sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya. Kepala Desa bertangggung jawab kepada Badan
Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada Bupati”.

Pemerintahan Desa menurut ketentuan PP nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa diartikan sebagai :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam mengatur dan mengurus kepentngan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat

Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa

terdiri atas :

a. Sekretaris desa;

b. Pelaksana teknis lapangan;

c. Unsur kewilayahan;

Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelanggaraan Pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.4.2 Otonomi Desa

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepetingan masyarakat setempat menurut prakrasa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 implementasi

otonomi di tingkat kabupaten / kota di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Otonomi luas merupakan keleluasaan yang dimiliki daerah untuk

menyelenggaraka pemerintahan mencakup kewenangan semua

bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan

dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama dan lain-lain

yang diatur dengan peraturan pemerintahan.

2. Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang

secara nyata tumbuh dan berkembang di daerah.

3. Otonomi yang bertanggung jawab merupkan bentuk pertanggung

jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala

Daerah, berupa tugas dan kewajiba yang harus dipikul oleh daerah

dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan,

pemeliharaan keserasian hubungan pusat daerah dan daerah dalam

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

2.4.3 Konsep Pemerintahan Desa

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 dan 11 dari Undang-Undang 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat sinkron dengan bentuk

aplikasinya dengan bentuk kewenangan tugas yang terutang dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 72 Tahun 2005 BAB III tentang

Kewenangan Desa Pasal 7 mencakup :
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1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul

desa.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota

yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten / Kota.

4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah nama lian dari

desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan

Nasional. Pemerintahan Desa dikepalai oleh Kepala Desa yang

mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Membina kehidupan masyarakat Desa.

3. Mengembangkan perekonomian Desa.

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

5. Mendamaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat Desa

bersama tokoh-tokoh adat, BPD dan Tokoh Masyarakat.

6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengendalian dan

menunjuk kuasa hokum.

7. Melaksanakan dan menjalankan semua ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Mengajukan rancangan peraturan Desa ke BPD.

9. Menetapka peraturan Desa bersama BPD.
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa menyebutkan bahwa tugas dan wewenang dari Kepala Desa pada pasal

14 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD.

b. Mengajukan rancangan desa.

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

f. Membina perekonomian Desa.

g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partidipatif.

h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2.4.4 Administrasi Keuangan Desa

Menurut Herman Kuswardan (2007:13) Istilah Administrasi

berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau

kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih memahami

mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan
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terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi

Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa.

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta

informasi secara sistematis dengan maksud untukk menyediakan keterangan

serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam

hbungannya satu sama lain. Administrasi merupakan alat untuk mencapai

suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih

dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia

muntuk mencapai tujuan.

Menurut Herman Kuswardan (2007:13) Administrasi Pemerintahan

berasal dari istilah asing Administration (inggris) atau Bestuurs Administrasi

(Belanda) dapat diartikan sebagai  berikut:

1. Fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau

instansi Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan

untuk mencapai tujuan Pemerintahan sesuai dengan wewenang

masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi Negara oleh

badan-badan atau instansi Pemerintah agar terdapat tertib administrasi

ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi,

pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, delagasi

wewenang, pernecanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau proses

yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintahan Desa, di

dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa peraturan-peraturan di

dalam IGO/OGOB tersebut merupakan landasan mengenai struktur, pemagian

tugas dan wewenang serta tagging jawab Pemerintahan Desa, Kepala Desa

dan Pamong Desa sejak tahun 1905. Seperti yang kita ketahui Administrasi
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merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok

orang/organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sama halnya dengan Adminitrasi Pemerintah Desa yang merupakan suatu

organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat

dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya.

Menurupt Supriadi (1984:48) dalam bukunya “Desa Kita”

mengartikan tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah :

“Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah
Desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan
hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan
Pemerintahan Desa”.

Kegiatan Tata Usaha Keuangan Pemerintahan Desa diantaranya yaitu :

1. Kepala desa berkewajiban mengelola mengenai pendapatan dan

pengeluaran keuangan desa.

2. Mengerjakan pembukuan mengenai pendapatan dan pengeluaran

keuangan milik Pemerintah Desa.

3. Penyusunan anggarann pendapatan dan  belanja Desa.

4. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa.

5. Dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan Administrasi

Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang dilakukan Pemerintahan Desa

yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat Desa

lainnya untuk tujuan yang telah ditetapkan bersama.
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2.4.5 Peraturan Kepala Desa Bojonegara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Desa Bojonegara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikeluarkan berdasarkan

pertimbangan untuk pelaksanaan pasal 198 ayat 2 peraturan Daerah

Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2014  tentang Desa, Kepala Desa

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) bahwa :

a. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a,

telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa

Bojonegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Tahun Anggaran 2014.

2.5 Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2001:329) Kinerja adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatau kegiatan/program/kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi

Menurut Bambang Kusriyanto (2005: 9) Kinerja adalah perbandingan

hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya

per jam).
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Menurut Faustino Cardosa Gomes (2005: 9) mengemukakan defiisi

Kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering

dihubungkan dengan produktivitas.

2.5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Darma (2005) bahwa factor-faktor tingkat kinerja staf

meliputi: mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif.

Sementara karakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur,

jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja

(rekan kerja, atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan).

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 13) Faktor-faktor

yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu :

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya,

pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ

110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah

mencapai kinerja maksimal.

2. Faktor Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan

terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya.

Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan

menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka

bersikap negative terhadap situasi kerjanya akan menunjukan

motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud

mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja,

kebijakan pimpinan, pola kemimpinan kerja dan kondisi kerja.
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2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral

dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari

berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU

Nomor 22 Thaun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan salah satu inti

pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana

keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang

mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan

program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213)

2.6.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa :

“APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja
Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci

mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya

satu tahun sekali menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul

“Otonomi Desa” mengartikan APBDes sebagai berikut :

“Anggaran Desa yang terutang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan
yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran
pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya



20

anggaran penerimaan dibiyai oleh anggaran penerimaan pembangunan”.
(Widjaja,2003:69)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa

yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun

waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa, dan

pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan

pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

mendapatkan APBDes setiap tahun dengan peraturan Desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 sumber-sumber

pendapatan desa meliputi :

a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,

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

pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh

per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten / Kota sebagian di

peruntukan bagi Desa.

c. Bagian dari Desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10%

(sepuluh per seratus), yang di pembagiannya untuk setiap Desa secara

proposional yang merupakan alokasi dana desa.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan

pengeluaran. menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003:139) adalah sebagai berikut :

1. Bagian penerimaan teridiri atas :

a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu

b. Pos pendapatan asli desa

c. Pos bantuan Pemerintahan Kabupaten

d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

e. Sumbangan pihak ketiga

f. Pinjaman desa

g. Pos lain-lain

2. Bagian pengeluaran rutin terdiri dari atas :

a. Pos belanja pegawai

b. Pos biaya belanja barang

c. Pos biaya pemeliharaan

d. Pos perjalanan dinas

e. Pos belanja lain-lain

f. Pengeluaran tak tertuga

3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :

a. Pos prasarana Pemerintahan desa

b. Pos prasarana produksi

c. Pos prsarana perhubungan

d. Pos prasarana pemasaran

e. Pos prasarana sosial

f. Pembangunan lain-laian
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2.7 Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)

Seacara garis besar sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72

Tahun 2005 dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan

oleh Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Peraturan Desa

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, seperti partisipatif, transparansi, akuntabilitas, penegakan

hukum, manfaat, efisiensi, dan efektifitas. Masyarakat berhak memberikan masuka

secra lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan

Peraturan Desa. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati /

Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7

(tujuh) hari setelah ditetapkan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang

telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota untuk dievaluasi. Hasil

evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling

lama 20 (dua puluh) hari kepada  Kepala Desa.

2.7.1 Siklus Penyusunan Anggaran

Menurut UU NO.17 Tahun 2003 Siklus penyusunan anggaran (Budget

Cycle) adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun

sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.
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Siklus anggaran terdiri atas penyusunan, pelaksanaaan anggaran,

pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

1. Penyusunan Anggaran

Pada tahap awal penyusunan anggaran, Pemerintah Pusat menyampaikan

pokok-pokok kebijakan fisikal dan kerangka ekonomi makro tahun

anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-

lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan hasil

pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal,

Pemerintahan Pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan

prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian

Negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga

selaku pengguna anggaran/penggguna barabf menyusun rencana kerja dan

anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahhun berikutnya.

RKA-KL disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai

dengan perkiraan belanja untuk tahun anggaran yang sedang disusun.

RKA-KL tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL

disampaikan Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan

undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan

anggaran oleh  Menteri Keuangan. Terhadap dokumen  anggaran yang

telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada

menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Gubernur, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum

Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-
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dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan

dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM),

dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Pengawasan Anggaran

Tahap pengawan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula

pengawasan yang dilakukan ooleh DPR atau legislatif baik secara

langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan

melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I

tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula

mencantumkan prognosa untuk semester II dengan maksud agar DPR

dapat mengatisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN Perubahan

untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester I dan

prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia

Anggara DPR dan Menteri Keuangan Sebagai Wakil pemerintah.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalu penyampaian hasil

pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan

yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam

melaksanakan APBN.

4. Pertanggungjawaban Anggaran

Menteri/pimpian lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN  di lingkungan

kementrian Negara/lembaga yang dipimpinnya berupa Laporan Keuangan

yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU) pada kementrian Negara/lembaga masing-masing.

Laporan keuangan  kementrian Negara/pimpinan lembaga oleh

menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan
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selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian

Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh

instansi kementrian negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara juga menyusun Laporan Arus Kas. Selain itu, Menteri Keuangan

sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan menyusun ihtisar laporan keuangan perusahaan negara. Semua

laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku

pengelola fiscal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat

disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan Keuangan

Pemerintahan Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus

diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan

tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal

30 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden

menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban

pelaksnaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri

dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai

bentuk da nisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.


