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DI KABUPATEN SERANG BARU 93 DESA TETAPKAN APBDES 

 

 
Ilustrasi: www.pemberdayaan.kulonprogokab.go.id 

 

Dana desa di Kabupaten Serang belum ada yang cair karena masih banyak desa 

yang belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).  

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang 

Rudi Suhartanto mengatakan, dari 326 desa, baru 93 desa yang sudah menetapkan 

APBDes. Itu berdasarkan pemantauan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

“Belum ada pencairan (dana desa-red), desanya belum menetapkan APBDes, 

sampai hari Jumat (27/3) baru 93 desa yang menetapkan APBDes,” katanya kepada Radar 

Banten di halaman Pemkab Serang, Selasa (31/3). 

Rudi mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk mempercepat pencairan dana 

desa. Ia memastikan minggu ini 93 desa itu sudah melakukan pencairan dana desa. “Target 

saya seharusnya akhir Maret sudah selesai semua, tapi terus kita kejar supaya secepatnya,” 

ujarnya. 

Menurut Rudi, masih banyaknya desa yang belum menetapkan APBDes lantaran 

desa belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan ada regulasi 

baru dari pemerintah pusat terkait penyaluran dana desa. “Sekarang penyalurannya 

langsung dari rekening pusat ke rekening desa,” terangnya. 
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Berdasarkan data yang diperoleh Radar Banten dari DPMD, nilai dana desa (DD) 

tahun ini sebesar Rp265,4 miliar. Kemudian, anggaran dana desa (ADD) Rp119,2 miliar 

dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) sebesar Rp46 miliar.(Rozak) 

 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Di Kabupaten Serang Baru 93 Desa Tetapkan APBDes, 31 Maret 

2020;  

 

Catatan: 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menurut ketentuan Pasal 1 

angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
1
. Lebih 

jesalnya dalam Pasal 91 disebutkan bahwa seluruh pendapatan Desa diterima dan 

disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa
2
.  

APB Desa ditetapkan melalui peraturan Desa, menurut Pasal 101 Rancangan 

peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan 

Desa tentang APB Desa tersebut kemudia disampaikan oleh kepala Desa kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi
3
. Bahan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan informasi dari 

gubernur dan bupati/walikota kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari 

setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati 

                                                           
1 Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

2 Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

3 Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
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kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah, dalam hal: (1) rencana bantuan 

keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan (2) 

rencana Alokasi Dana Desa (ADD)
4
, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota 

untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota
5
. 

Lebih rincinya dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa APB Desa disusun 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan prinsip-

prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang 

dan kewenangannya; 

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; 

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;  

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan 

peraturan daerah lainnya; dll. 

Selain itu penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran 

berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan 

keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk 

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah 

berdasarkan pada: (1) Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 

kegiatan yang direncanakan; (2) Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran 

prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan (3) Standar satuan harga, yaitu merupakan harga 

                                                           
4 Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: “Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat 

ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” 

5 Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
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satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati/Wali Kota
6
. 

Penyusunan APB Desa harus menguraikan tentang: 

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan 

tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa. 

2. Substansi APB Desa APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk 

masingmasing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang 

direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

a. Pendapatan 

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan 

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta 

dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB 

Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi: 

(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; 

dan 

(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya. 

b. Belanja 

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa 

yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja 

pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. 

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa 

alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan 

adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis 

Desa. 

Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga 

satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa 

yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat. 

c. Pembiayaan Desa 

                                                           
6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi: 

(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana 

cadangan; dan 

(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana 

cadangan. 


