
r*
i

BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOIryA
NOMOR: 10 fahur 201!

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI GOWA,

bahwa anggaran desa harus dikelola secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisierU ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung fawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan
masyarakat;

bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Gowa tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan
dan Belanja Desa;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor U*),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2M,Tartbahan l,embardn Negara Republik Indonesia Nomor SS9T),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang ?edoman
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20114 Norrzor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Mengingat : L.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6o Tahun 2ol4 tentang Dana
' Desa yang Ebrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 168,Tambahan {.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

5. Peraturan Daeratr Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2AA4

tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa

Tahun 2OO4 Nomor 7 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2OO4

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pernerir,ltahan Kabr.lpaten Gowa (Lembaran Daerah

Kabupaten Gowa Tahun 2OO4 Nomor 8 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2OO5

tentang Pembentukan Desa dalam wilayah Kabupaten Gowa

(Lernbaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun" 2OO5 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2OO9

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2OO9 Nomor 8),

sebagaintana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gonra Nomor 11 Tahun 2A14 {Iernbaran Daeratr

Kabupaten Gowa Tahun 2AL4 Nomor 11|-

Menetapkan

MEMUTUSI(AII :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Gowa-

2. pemerintah Daerah adalah tsupati sebagai unsur penyetrenggara pemerintah Daerah

ytrtgmemirnpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

otonom.
3. Bupati adalah BuPati Gowa.

4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang 6srnilik batas Wilayah yang

bersrerrang untuk merrgatur dan mengurus Urusan, keperrtingan masyarakat, hak

Asal Usul, yErng diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah.an Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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5. p.rr*i"t"frr" Desa adalah penyelenggaraan urus€Ln pemerintahan dan kepentingan

seterrrpat dalam sbtem Negara Kesatuan Republik

Indonesia-

6. Perrerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unfllr
pertyelenggara Pemerintahan Desa.

Z. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Perrbangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selaniutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.
g. peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh

K"p"L Desa setelah dibahas dart disepakati bersama BadanPermusyawara.tan-Desa-

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewaiiban desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selaniutnya disingkat APBDesa adalah

reneana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang dituniuk oleh Kepala Desa untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, mernbayarkan, merratausahakan, dan

mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

13. Rencana Koja Pemerintah Desa yang selanjutrya disingkat RKP Desa adalah

peniabaran dari RPIM Desa untuk iut gku waktu 1 (satu) tahun.

14. Rencana Pembangunan |angka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPIM

Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

15. Pendapatan desa yang selanjutnya disebut pendapatan adalah semua penerimaan

yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

16. Belania desa yang selaniutnya disebut belanja adalah semua pengeluaran dari

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

ddak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa-

17. Pernbiayaan desa yang selaniutnya disebut pembiayaan adalah semna penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali

baik pada tahun anggaran ymgbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama ffitu periodt

anggaran.

19. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh furerintah KabuPater

untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerahyang diEima oleh kabupaten-

I'
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20. Dana ry adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bug Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Fendapatan dan Belania Daerafr l(abupaten dan digunakan untuk membiayai

perryelerrggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

keurasyarakataru dart pemberdayaan masyarakal

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BagianKesatu

Asas Umum APBDesa

Pasal 2

(1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan kemampuan Pendapatan Desa.

(2) Penyuflrnan APBDesa berpedoman kepada RPIM Desa dan RKP Desa.

(3) APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi

dan stabilisasi.
(4) APBDesa, Perubatnn APBDesa, dan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

RPIM Desa dan RI(P Desa

Pasal3

(1) Rencana Pembangunan Iangka Menengah Desa mengacu pada Rencana

Pembangunan |angka Menengah Kabupaten.

(2) Rencana Pembangunanlangka Menengah Desa untukiungku waktu 6 (enam) tahun

memuat Visi dan Misi Kepala Desa.

(3) Rencana Pembangunan lutgku Menengah Desa disusun dengan

mempertimbangkankondisi obyektif Desa dan Prioritas Pembangunan Kabupaten.

(4) Rencana Pembangunan Iangka Menengah Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung setelah pelantikan Kepala Desa.

(5) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan lar,gku Menengah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

Per&angunan Desa.

(6) Rencana Ke"i. Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa pafing tambat

akhir bulan September tahun berialaru

(fl Rermna Keria Peurerintah Desa merriadi dasal PenetaPan APBDesa
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Fasal4

ffi rftEXam'nPunYaifungsi :'

a-ffis;
h-kmaan;
c- hgawasan;
d- Aldrasi;
c- Distribusi; dan
f. S;tabilitas-

(2) F'ungsi otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a bahwa an"ggaran

desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersang!<utan.

(3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) huruf b mengandung

arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bag manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan'

(4)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung

arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetaPkan.

(S)Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung arti

batrwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan

kerja/menguranspenganggurandanpemborosansumberdaya,serta
meningkatkan efrsien dan efektifitas perekonomian Desa'

(6)Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung arti

bahwa kebijakan anggaran Desa harus memperhatikan rasa keadilan bag

masYarakat Desa.

(7)Fungsi stabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf f mengandung arti

bahwa anggaran Pemerintahan Desa menjadi alat untuk memelihara dan

mengucapkankeseimbanganfundamentalperekonomianDesa.

Bagran Ketiga

Strukhrr APBDesa

Pasal 5

(1) APtsDesa, terdiri atas :

a- FendaPatan Desa;

b- Belania Desa; dan



ry-

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan
merrurut kelompok dan jenis.

(3) Belania Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
kelompok, kegiatan dan jenis.

(a) Perrbiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menumt kelompok dan jenis.

(5) Bentuk dan struktur APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Paragral'I..

Pendapatan

Pasal6

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas

kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayatQ) huruf a terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;

b. Hasil asset

c. Swaday+ partisipasi dan Gotong royong dan
d. f^ain-lain Pendapatan Asli Desa;

(a) Hasit Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil
Bumdes dan Tanah kas Desa.

(5) Hasil asset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambahan
perahu, pasar desa, tempat urrurm dan jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong'royor:lg sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta

masyarakat berupa tenaga dan barangyangdinilai dengan uang.

(4 Lain-lainPendapatanAsliDesa dimaksudpadaayat(3)hurufdantara
Iain ldasil Pungutan Desa.



Pasal7

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf b terdiri
atas jerris:

a- Dana Des4
b. Bagian dari Flasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat lunrun dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola

dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit
70Y. (a\uhpuluh perseratus) d* paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat Q)
huruf c, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbanrgan dari pihak ketiga yang tidals mengrkaf, tian

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 8

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal7 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak
ketiga.

(2) I^ain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragral2

Belanja Desa

Pasal 9

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf b, meliputi semua

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yffigddak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(2) Belania desa sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) dipergurrakan dalam rangka

mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 10

(1) Klasifikasi Belania Desa dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b,

terdiri atas kelompok :



a. Perryelengram Femerfu*ahan Des4

b. Pelaksanaan fembargman Desa;

c. Pembinaan Xons5raraletan Des4

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e- BelaniaTakTerduga-

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan

sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat Q) terdiri atas ienis belanfa :

a. Pegawai;

b. Barang danlasa; dan

c. Modal.

Pasal 11

(1) lenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal t0 ayat (3) huruf a,

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa

danPeranglatDesa serta BPD-

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalant

kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pernbayaran penghasilar

tetap dan tuniangan.

(3) Belanfa pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat Q) pelaksanaannya dibayarkar

setiap bulan.

Pasal 12

Belanja Barang dan ]asa sebagaimarn dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf t

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nila

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barmg/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor desa;

g. sewa perlengkapan dan peralatankantor;

h. makanan dan minuman raPa!

i. pakaian dinas dan atribuhyu;
j. perjalanan dinas;

k. upahkeria;
l. honorarium narasumber / ahli;

m. operasional Pemerintah Desa;

n. operasional BPD;

(1)

(2)



o. insqntif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Inserrtif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dinralsud pada ayat (2)

huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka

membarrtu tugas pelayanan pemerintahan, Perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 13

Belania Modal sebagaimarra dimaksud dalam Pasat 10 ayat (3) huruf c, digunakan

untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan

yang nilai rnanfaatnya tebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(t) digunatcan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desc

dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimalsud pada ayrat (1) mernpakan

keadaan yang sifabrya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau
mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lair
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan s.uana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KlB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkar

durgan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (.^,

dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 15

(1) Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliput
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dau,.t/atau pengeluaran yang akar

diEima kerrbafi, haik pada tahun anggaran yarrtg bersangkutan maupun pade

tahun-tahun anggaran berikutnya.

(3)

(4)

(r)

Q)



(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Perrrbiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan*

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat Q) huruf a, mencaku

a- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebefu:mnya;

b. Penc"airan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampau
pendapatan terhadap belanja penghematan belania dan sisa da

kegiatan lanfutan.

(5) SiIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiaya

ymtg digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pa

realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewaiiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belu

diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunak
untuk menganggarkan dana cadangan dari rekening dana cadangan

rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(4 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pa

ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan de

yang dipisahkan.

Pasal 16

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
terdiri dari:
a. Pembentukan Darta C-adangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Q) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pa
ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dal
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat Q) ditetapk
dengan perafuran desa.

(4) Peraturan desa sebagaimarra dimalsud pada ayat (3) pating sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahunanggaran danacadangan

(5) Pembenttrkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) da1

bersumber dari penyisihan atas perrerimaan Desa, kecuali dari perrerimaan ya
peqggunaail{fa Elah diEtul<an secara khusus berdasarkan peratur

@



Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

diteurpatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir nuls.t jabatan Kepali

Desa.

BAB III
PENGELOLAAN

BagianKesatu

Perencanaan

Pasal17

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Sekretaris Desa merryampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

kepada Kepala Desa.

Rancangan peraturan Dsa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untu
dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaiman

dimaksud pada ayat (3) paling lambatbulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bercam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Des

kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untu
dievaluasi.
Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksu

pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keria seiak diterimanya Rancanga

Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wakt
sebagaimana dimaksud pada ayat Q) Peraturan Desa tersebut berlaku denga

sendirinya.
Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentan

APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umrun dan peraturan perundanl

undangan yang lebih ti"SF, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lam

7 (tuiuh) hari kerja terhitung seiak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 19

(1) Apabita hasil evaluasi fidak ditindaklaniuti oleh Kepala Desa sebagaiman

dimaksud .lalam Pasal 18 ayat (4) du" Kepala Desa tetap menetapkan Rancanga

Peraturan Desa Httang APBDesa meniadi Peraturan Desa, Bupati membatalka

Peratqan Desa dengan Keputusan Bupati.

(6)

a

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)



(2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (1) sekaligr
merryatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Datam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hany
dapat melakukan terhadap operasional penyelenggaraan Pemerinta
Desa-

(4) Kepala"Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tuiul
hari keria setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) da
selaniutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagran Kedua

Pelaksanaan

Pasal 20

(1) Semua penerimaan dan pengelu:uan desa dalam rangka pelaksanaan kewenanga
desa dilaksanakan melalui rekeningkas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaftrn desa sebagaimana dimaksud pada ayat (i
harus didukung olehbukti yanglengkap dan sah.

Pasal2'I.,

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagar perrerimaan tlesa selai
yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada iumlah tertentu datar
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pasal22

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakuka
sebelum rancangan desa tentang APBDesa ditetapkan menja<
peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untu
belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yan
ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biuya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran BiaS

yang telah disatrkan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan han
disertai dengan dokumen antara lain Rencana Biaya.

@ Rencana Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi ole
Selretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.



(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran yang
merryebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pemhntu kas kegiatan Seba8ar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
di desa.

Paffil24

(1) Berdaxrkan r€nc.uul anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada

Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 25

Pengaiuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (L) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyahan wabfulania; dart

c. L^ampiran bukti transaksi

Pasal26

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayamn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a- meneliti kelengkapan permintaan pembayarart di aiukan oleh pelaksana
kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum
dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. merrolak pengaiuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila
- tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa menyetuiui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat @ selaniutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Paffil27

Bendahara desa sebagai waiib pungut pai* penghasilan (PPh) dan pafak lairrnya, waiib
seluruh potongan dan pajak yang dipungutrya ke rekening

kas nqgara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

(1) Ferubahan Feraturan Desa dapat dilakukan apabila teriadi:

a- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserzln antar jenis belanja;

b- keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun

sebeluqnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. t".i.di penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada

tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kemsuhan sosial yang b"rk"patimgan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sarna dengan tata cara penetapan

APBDesa.
Pasal 29

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan

setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perdodrrat lSB Desa, perdodnan

diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayatfl) djinformasjlcan J<eprada

BPD.

BagianKetiga

Penatausahaan

Pasal30

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran

serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban.
(4) Lapotan peftarrygngsawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 31

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2), menggunakan :

a. bukn kas umurru

b. buku IGs Peurbantu Paiak; dan

c. buku Bank



Bagian Keempat

- Pelaporan

Pasal 32

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupatiberupa:
a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhfu tahun.

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

laporan realisasi APBDesa-

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan |uli tahun berjalan.

(4) l^aporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan ]anuari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungiawaban

Pasal 33

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) I"aporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, hlur,iA dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungfawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungfawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke
desa.

Pasal 34

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APEDesa sebagaimana drmatsud
dalam pasal 33 ayat (1) merupakan bagian fidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan Pemerintahart Desa.



Pasal 35

taporan reafisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pasal 34 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan merlia- infnmasi yan% mrrtab-
diakses oleh masyarakat.

Media inforrrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasa136

I-aporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban reafisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan kepada

Bupati melalui camat atau sebutan lain.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksarnan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan

Pasal 37

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDesa pada semester pertama dan semester akhfu tahun serta Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 38

Bendahara desa mempunyai fungsi melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa.

Bendahara Desa dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas membukukan
penerimaan dan pengeluaran pada buku administrasi keuangan desa.

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bendahara desa dituniuk dari salah seorang Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala
Urusan atau Staf.

Bendahara Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.

Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Keuangan Desa berpedoman pada
Peraturan Perundang-Undangan y Mg berlaku.

Setiap belanja dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan
dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk
dinertanseunsiawabkarL



BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAI(SANAAN ANGGARAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Camat berkewafiban membina dan mengawasi
pelalcanaan APBDesa.

Fenrbinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian
bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup
perencaftran dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
APBDesa.

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam bentuk pengkajian, penelitian,
fasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencaruMrn

penyusruum APBDesa pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 40

Kepala Desa melakukan pengawasan dan perreriksaan Administrasi Keuangan
kepada bendahara Desa setiap akhir bulan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aga, setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

t1)
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