BAB VI
PENATAUSAHAAN BELANJA DESA
Penatausahaan belanja desa adalah proses pencatatan yang
dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi
pengeluaran belanja desa yang meliputi semua pengeluaran
dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam
satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan
dalam APB Desa, serta sesuai dengan prioritas pemerintah baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi / Kabupaten /
Kota.
A. JENIS-JENIS BELANJA DESA

Kelompok belanja meliputi penyelenggaraan pemerintahan
desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan
kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan
belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi
dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis
belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal.
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk
pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
Belanja ini dianggarkan dalam kelompok belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan
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untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Misalnya yaitu alat tulis kantor, pemeliharaan, sewa,
perjalanan dinas, upah kerja, honorarium, operasional
pemerintah desa, operasional BPD, insentif RT/RW,
pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat, dan lain-lain. Belanja ini bisa dianggarkan
dalam semua kelompok belanja desa.
3. Belanja Modal
Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa. Termasuk dalam
belanja modal adalah upah kerja yang dikeluarkan untuk
perolehan aset.
B. KODE REKENING BELANJA DESA

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan,
dan jenis belanja. Kelompok belanja yaitu penyelenggaraan
pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa;
pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan
masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Kelompok belanja
tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3
(tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, serta belanja modal. Rincian sampai ke tingkat objek
belanja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
bupati/walikota. Leveling kode rekening belanja desa adalah
sebagai berikut:
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Kode rekening pendapatan hingga ke level objek
pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.
Gambar 6.1
Kode Rekening Belanja Desa
KODE
REKENING
2
2
2
2
2
2
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BELANJA DESA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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Dst…..
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Belanja Pegawai
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penghasilan staf Pemerintah Desa
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD dan anggotanya
Uang Sidang BPD
Insentif RT/RW
Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa
…. Dst..
Belanja Barang dan Jasa
Belanja alat tulis kantor
.. (pembelian kertas, amplop, alat tulis, tinta dll)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
.. (pembelian perangko, materai)
Belanja perlengkapan kantor Lainnya
.. (pembelian Lampu Pijar, Battery Kering, alat kebersihan bahan
pembersih dll)
Belanja Bahan
…. (pembelian bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan dll)
Belanja Jasa Kantor
..... (Telpon, Listrik, Air, Surat Kabar, langganan internet, Alat
Kebersihan dll)
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Belanja Pemeliharaan
..... (Pemeliharaan Bangunan, Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan,
Taman, sarana prasarana dll)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
.. (belanja service, suku cadang, pajak kendaraan, KIR dll)
Sewa alat berat
..... (Sewa Eksavator, bego dll)
Belanja Cetak dan penggandaan
..... (Cetak, Jilid, penggandaan)
Belanja Sewa
..... (Sewa Kendaraan, Rumah, Gudang,
Meja, kursi, tenda,
soundsystem dll)
Belanja Makanan dan minuman
..... (Mamin Rapat, Kegiatan peninjauan dll)
Belanja pakaian dinas dan khusus beserta atributnya
..... (Pakaian Dinas Kades, perangkat desa, pakaian adat dll)
Belanja perjalanan dinas
..... (Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah)
Belanja bahan bakar minyak (BBM)/Gas
Upah tenaga kerja
Honorarium narasumber/ ahli
Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat
Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat
…. (uang penghargaan, santunan, beasiswa dll)
Belanja Barang dan Jasa Lainnya …… dst

2

2 7
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Belanja Modal
Belanja Modal Tanah
… (Pengadaan tanah pertanian, kuburan, kolam ikan dll)

2

3 2

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar
… (pengadaan traktor, excavator grader, dredger dll)

2

3 3

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
(.. Pengadaan kendaraan angkutan barang, roda 2, roda 3, angkutan
bermotor dan tak bermotor, baik darat, air mapun udara, dll)

2

3 4

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel
(.. Pengadan pekakas bengkel, alat las, bermesin & tak bermesin)

2

3 5

2

3

10

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
(.. Pengadaan alat kalibrasi, timbangan dll)
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
.. (pengadaan LCD, video, film dll)

2

3

11

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
.. (pengadaan alat telepon, radio, sandi dll)

2

3

12

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya
.. (alat lab kesehatan, lingkungan hidup dll yg belum terdaftar)

2

3

13

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
.. (Pengadaan bangunan gedung kantor, bengkel, tempat ibadah,
pemotongan hewan, rumah tempat tinggal dll)

2

3

14

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara, tugu dan Monumen
.. (pengadaan menara, makam, rumah adat, tugu peringatan dll)

2

3

15

Belanja Modal Pengadaan Jalan
.. (pembangunan jalan desa jalan khusus)

2

3

16

Belanja Modal Pengadaan Jembatan
.. (pembangunan jembatan desa dll)

2

3

17

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi
.. (pembangunan irigasi, penangkap air, pengaman air, pembuang
dan
instalasi air bersih, kotor dll)
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2

3

18

Belanja Modal bangunan dan gedung Lainnya
.. (pengadaan bangunan dan gedung yg belum termasuk katagori)

2

3

19

Belanja Modal Pengadaan Buku
… (pengadaan buku dan barang perpustakaan)

2

3

20

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
.. (pengadaan bercorak, lukisan, alat kesenian, kerajinan dan benda
bersejarah)

2

3

21

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
.. (pengadaan alat olahraga,senam, dll)

2

3

22

Belanja Modal Pengadaan Hewan
.. (pengadaan binatang ternak, unggas, ikan dll)

2

3

23

Belanja Modal Pengadaan Tanaman
.. (pengadaan tanaman perkebunan, horikultura dll)

2

3

24

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi
.. (pembanguan atas aset yang bukan milik desa

A. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DESA

Semua transaksi pengeluaran belanja harus dicatat untuk
kemudian pencatatan tersebut menjadi dasar penyusunan
laporan keuangan. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara
Desa pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (misal
Buku Bank, Buku Pajak). Atas transaksi pemotongan dan
penyetoran pajak, selain dicatat pada BKU juga dicatat dalam
Buku Pajak. Pencatatan semua transaksi pada BKU dan Buku
Pembantu dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang
lengkap dan sah. Berikut adalah contoh format BKU, dan
beberapa Buku Pembantu.
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Gambar 6.2
Format Buku Kas Umum

BKU tersebut digunakan hanya untuk mencatat transaksi
yang bersifat tunai dan dilakukan secara kronologis, setelah
sebelumnya dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran.
Sedangkan untuk belanja kegiatan yang bersifat transfer
langsung kepada pihak ketiga, maka pencatatannya
dilakukan hanya pada Buku Bank.
Kolom Kode Rekening hanya digunakan untuk transaksi yang
mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
sebagaimana tertuang dalam APB Desa. Transaksi yang tidak
mempengaruhi akun tersebut tadi (misalnya pengambilan
uang tunai dari bank dan pemberian panjar) tidak diberi kode
rekening. Nomor Bukti agar diisi dengan pemberian nomor
secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah
untuk ditelusuri.
Kolom “Jumlah Pengeluaran Kumulatif” dicatat sebesar
akumulasi khusus pengeluaran kas tanpa dipengaruhi
penerimaan, sedangkan kolom “Saldo” menunjukkan
akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Setiap akhir bulan BKU ini ditutup secara
tertib dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala
Tata Kelola Keuangan Desa
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Desa, dengan sebelumnya harus diperiksa dan diparaf oleh
Sekretaris Desa.
Gambar 6.3
Format Buku Bank

Buku Bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan
dan mempengaruhi saldo pada Bank. Pencatatan dalam Buku
Bank juga dilakukan secara kronologis dan tidak ada Kode
Rekening dalam Buku Bank sebagaimana BKU. Bukti agar diisi
dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara
sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk
pengisian “Bunga Bank”, “Pajak”, dan “Biaya Administrasi”,
jumlah nilainya berasal dari rekening koran bank yang
bersangkutan. “Saldo” menggambarkan akumulasi yang
dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank.
Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan
rekening koran yang diterima dari bank tempat menyimpan
rekening kas desa. Setiap akhir bulan Buku Bank ini ditutup
secara tertib dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan
Kepala Desa, dengan sebelumnya harus diperiksa dan diparaf
oleh Sekretaris Desa.
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Gambar 6.4
Format Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat
pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh
Bendahara Desa. Pemotongan dan penyetoran pajak ini
dicatat pada Buku Kas Umum, dan juga Buku Pajak. Selain
Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan
pencatatan atas transaksi pengeluaran belanja kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya, baik berupa belanja barang dan
jasa maupun belanja modal. Pencatatan oleh Pelaksana
Kegiatan dilakukan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan
dicatat sesuai dengan SPP yang telah disetujui serta
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang
harus dibuat oleh Pelaksana Kegiatan mencakup bukti
penerimaan maupun bukti pengeluaran, contoh bukti
penerimaan yaitu tanda terima swadaya mayarakat (atas
penerimaan barang) dan daftar hadir (atas penerimaan
tenaga gotong royong). Jika masih terdapat sisa saldo di
pelaksana kegiatan, maka atas sisa saldo/panjar tersebut
dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Contoh
format Buku Kas Pembantu Kegiatan adalah sebagai berikut:
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Gambar 6.5
Format Buku Kas Pembantu Kegiatan

D. HAL PENTING LAIN DALAM PENATAUSAHAAN BELANJA

DESA
Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya mengenai
penatausahaan belanja desa, Bendahara Desa melakukan
pencatatan berbagai transaksi keuangan terkait pengeluaran
tersebut. Sebelum pencatatan pengeluaran belanja, terdapat
beberapa hal penting yang harus dipahami. Hal penting
tersebut antara lain yaitu:
?
Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang
menjadi dasar bagi Pelaksana Kegiatan untuk
melaksanakan proses kegiatan.
?
Mekanisme
pengajuan SPP beserta salah s a t u
kelengkapannya yaitu Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTB).
?
Metode pembayaran.
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?
Laporan kegiatan.
?
Penyelenggaraan kewajiban perpajakan.
?
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Masing-masing akan diuraikan dalam penjelasan
berikut ini.
1. Penyusunan RAB
Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan
adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala
Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana
kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah
mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan.
Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen
antara lain yaitu RAB. RAB sebelum dilaksanakan harus
diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa untuk
kemudian disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini
menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan
tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja
kegiatan. Alur Persetujuan RAB beserta formulir RAB
disajikan sebagai berikut:
Gambar 6.6
Alur Persetujuan RAB
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Gambar 6.7
Formulir Rencana Anggaran Biaya

Berdasarkan RAB Kegiatan yang telah disetujui oleh kepala
desa, pelaksana kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai
RAB tersebut misalnya berupa pengadaan barang dan jasa
(PBJ) yang dilakukan melalui swakelola dan atau melalui
penyedia barang dan jasa.
1. M e k a n i s m e Pe n g a j u a n S u r a t Pe r m i n t a a n
Pembayaran (SPP)
SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan
pembayaran atau pengesahan belanja yang telah
dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan. SPP yang diajukan
oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi terlebih dahulu oleh
Sekretaris Desa (ordonator) untuk kemudian mendapat
persetujuan dari Kepala Desa (otorisator). SPP sekaligus
juga menjadi dasar perintah bagi Bendahara Desa dalam
pembayaran atau pengesahan belanja (comptable).
Verifikasi atas SPP yang dilakukan oleh Sekretaris Desa
meliputi:
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a. Meneliti kelengkapan permintaan p e m b a y a r a n
diajukan oleh pelaksana kegiatan.
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran.
c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa
(berdasarkan RAB). Namun demikian SPP baru bisa diajukan
setelah barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP oleh
Pelaksana Kegiatan dilampiri dengan:
?
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
?
Bukti Transaksi
Pelaksanaan kegiatan baik yang pembayarannya melalui
panjar ataupun tanpa panjar menggunakan formulir SPP
yang sama, dan diproses serta diverifikasi tanpa ada
perbedaan oleh Sekretaris Desa. Contoh formulir SPP adalah
sebagai berikut.
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Gambar 6.8
Formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Dalam rangka pengendalian, maka SPP dibuat sebanyak 3
rangkap yaitu:
?
Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa.
?
Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa.
?
Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan.
SPP berfungsi sebagai dasar dalam pembayaran atau
pengesahan belanja Oleh Bendahara Desa. Bagi Sekretaris
Desa, SPP berfungsi sebagai alat kontrol untuk menguji
kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana (verifikasi),
sedangkan bagi Pelaksana Kegiatan SPP berfungsi sebagai
d a s a r p e n c a t a t a n d a l a m B u k u K a s Pe m b a n t u
Kegiatan.Seluruh SPP akan dikompilasi pada akhir periode
sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi APB Desa oleh
Bendahara Desa. Oleh karena itu Bendahara Desa harus
membuat Register SPP. Walaupun Register SPP tidak diatur
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dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pencatatan ini
sangat diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan
keuangan. Format Register SPP yang dikelola oleh Bendahara
Desa adalah sebagai berikut:
Gambar 6.9
Format Register SP

Gambar 6.10
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
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Pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan harus dilampiri
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.Dalam
SPTB ini ditambahkan kolom “Nama” dan “Nomor Rekening
Pihak Ketiga” untuk memfasilitasi pembayaran yang
dilakukan melalui transfer bank. Selain SPTB, pengajuan SPP
juga harus dilampiri dengan bukti transaksi. Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disajikan sebagai
berikut:
Gambar 6.11
Contoh Kuitansi Pengeluaran Pelaporan dan
Pertanggungjawaban

1. Metode Pembayaran

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa
pembayaran oleh Bendahara Desa atas pelaksanaan
kegiatan bisa dilakukan melalui panjar ataupun tanpa
panjar. Terkait hal itu perlu dipahami beberapa istilah
berikut ini.
?
Uang Muka yaitu pemberian uang dalam rangka
pembayaran sebagian atas PBJ kepada pihak ketiga.
?
Uang Panjar adalah uang yang diberikan kepada
Pelaksana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan
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kegiatan.
?
Uang Persediaan adalah uang yang diberikan
khusus kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Namun demikian khusus untuk desa istilah ini tidak
digunakan dikarenakan tidak ada Bendahara
Pembantu di desa.
Dalam pengeluaran belanja desa, terdapat dua cara
pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Desa.
Cara pertama yaitu Bendahara Desa melakukan
pembayaran tanpa melalui panjar; dan kedua yaitu
dengan melalui panjar kepada Pelaksana Kegiatan.
Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur mengenai
prosedur pengajuan panjar, batasan pembayaran secara
kas, dan batasan uang panjar yang dapat diberikan
kepada pelaksana kegiatan, serta lamanya waktu proses
pertanggungjawaban panjar oleh pelaksana kegiatan.
a. Pembayaran Tanpa Melalui Panjar
Mekanisme pembayaran langsung oleh Bendahara
Desa kepada pihak ketiga dilakukan baik dengan
melalui transfer atau melalui uang kas yang dipegang
oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang
dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu:
?
Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti
pengeluaran untuk keperluan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan, operasional
pemeliharaan perkantoran, operasional BPD,
serta operasional RT/RW.
?
Pembayaran langsung kepada pihak ketiga
untuk pembayaran dengan jumlah/syarat
tertentu setelah barang/jasa diterima dan SPP
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diajukan oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi
oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala
Desa.
Alur pembayaran langsung dari Bendahara Desa kepada
pihak ketiga adalah sebagai berikut:
Gambar 6.12
Alur Pembayaran Langsung dari Bendahara Desa

a. Pembayaran Melalui Panjar
Mekanisme pemberian panjar kepada pelaksana
kegiatan dilakukan setelah Pelaksana Kegiatan
mengajukan Surat Pengajuan Panjar Kegiatan kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Contoh format
Surat Pengajuan Panjar Kegiatan adalah sebagai
berikut:
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Gambar 6.13
Surat Pengajuan Panjar Kegiatan

Mekanisme pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan
hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yang
dipersyaratkan yang cukup ketat. Kondisi tersebut dapat
berupa kondisi lapangan atau memenuhi batasan tertentu
seper ti batasan jumlah dan batasan waktu
pertanggungjawaban panjar. Alur proses pemberian panjar
adalah sebagai berikut:
Gambar 6.14
Alur Pemberian Panjar Kegiatan
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Dalam bagian sebelumnya disebutkan bahwa harus ada
Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai
prosedur pengajuan panjar, batasan pembayaran secara kas,
batasan uang panjar yang dapat diberikan kepada pelaksana
kegiatan, lamanya waktu proses pertanggungjawaban panjar
oleh pelaksana kegiatan, dan ketentuan lainnya terkait
pemberian panjar (misalnya diatur bahwa panjar tidak boleh
diberikan untuk kegiatan yang sama jika atas panjar
sebelumnya belum dipertanggungjawabkan). Semua
ketentuan tersebut harus diperhatikan dan menjadi kriteria
bagi Sekretaris Desa dalam melakukan verifikasi permintaan
panjar kegiatan. Alur pelaksanaan kegiatan melalui panjar
kepada pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut
Gambar 6.15
Alur Pelaksanaan Pembayaran Melalui Panjar
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Berikut adalah contoh ilustrasi pengaturan mengenai
pemberian panjar.
Gambar 6.16
Contoh Ilustrasi Pengaturan Mengenai Pemberian Panjar
?
Batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan
secara kas kepada pihak ketiga. Nilai pembayaran
sebesar di atas Rp 10 juta harus dilakukan melalui
transfer langsung ke nomor rekening bank pihak
ketiga oleh Bendahara Desa. Hal ini berarti
pembayaran yang nilainya dibawah Rp 10 juta dapat
menggunakan kas tunai.
?
Batasan maksimal jumlah uang panjar yang dapat
diberikan kepada pelaksana kegiatan adalah Rp 5 juta.
Hal ini dimaksudkan agar Pelaksana Kegiatan tidak
memegang uang kas dalam jumlah besar sehingga
bisa menekan risiko kehilangan dan risiko lainnya.
?
Batas waktu pertanggungjawaban panjar adalah
maksimal 7 hari sejak uang panjar diterima. Jika
terdapat uang sisa panjar (belanja lebih kecil dari
panjar yang diberikan), maka sisa uang panjar tersebut
segera disetorkan ke Bendahara Desa bersamaan
dengan pertanggungjawaban panjar.
?
Panjar tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang sama
sebelum ada pertanggungjawaban atas panjar
sebelumnya.
?
Penerimaan dan penyetoran sisa panjar harus dicatat
dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan oleh Pelaksana
Kegiatan. Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan
setelah barang dan jasa diterima. Selanjutnya
Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP untuk dilakukan
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pengesahan belanjanya oleh Kepala Desa.
?
Pembayaran kepada pihak ketiga tersebut dilakukan
atas kegiatan- kegiatan penyelenggaraan pemerintah
desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi
tanggung jawab Kepala Seksi sebagai Pelaksana
Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.
4. Laporan Kegiatan
Setelah proses persetujuan/pengesahan belanja
dilakukan oleh kepala desa melalui dokumen SPP maka
sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan
membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini
dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan
keuangan serta output yang ada. Format Laporan dari
pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
Gambar 6.17
Format Laporan Kegiatan
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5. Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan

Transaksi keuangan yang dikenakan pajak antara lain
yaitu pembayaran gaji, upah, honorarium, sewa,
pengadaaan barang dengan nilai batas yang ditentukan,
dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh
Bendahara Desa yaitu PPh 21, PPh 23, PPh 22, dan PPN.
PPh 21 dikenakan atas pembayaran gaji, upah, dan
honorarium, sedangkan PPh PPh 23 dikenakan atas
pembayaran sewa. PPh 22 dikenakan atas pengadaaan
barang dan jasa dengan nilai transaksi minimal
Rp2.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 1,5% di luar
PPN. PPN dikenakan atas pengadaan barang dan jasa
dengan nilai transaksi minimal diatas Rp2.000.000,00,
dengan tarif 10%.
Bendahara Desa kemudian mencatata pemotongan dan
penyetoran pajak pada BKU dan Buku Pajak. Jumlah nilai
yang dicatat adalah sebesar jumlah pajak yang
dpungutnya yang dihitung dari nilai transaksi. Untuk
penyetoran pajak ke Kas Negara dicatat sebesar nilai
Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuatnya.
2. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Desa
Salah satu ketentuan yang mengatur pengadaan barang
dan jasa di desa adalah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka tersebut dinyatakan
bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB
Desa adalah di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70
Tahun 2012. Menurut Perka LKPP tersebut, tata cara
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pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa yang
sumber pembiayaannya berasal dari APB Desa akan
ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan Kepala LKPP dan
kondisi masyarakat setempat.
PBJ Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara
swakelola yaitu memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat. Apabila tidak
dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian
maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk
melaksanakan pekerjaan.
Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan
(TPK) melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang terdiri
dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga
kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa. Kedudukan TPK terkait pengadaan
barang/jasa harus sinkron dengan proses pembayaran
sebagaimana telah dibahas di atas.
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