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Siklus manajemen keuangan pedesaan: perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan dan akuntabilitas1. Introduction1.1. DesaDesa adalah desa dan desa tradisional, juga dikenal sebagai, Desa, satu unit komunitas hukum yang memiliki perbatasan teritorial untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif
masyarakat, hak asal, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Tunggal Republik Indonesia.Desa Keuangan memiliki semua hak dan kewajiban desa yang dapat dihargai dengan uang dan segala bentuk uang dan barang yang terkait dengan penyelenggaraan desa s dan kewajiban Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan
komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana desa. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) merupakan gambaran rencana pembangunan jangka menengah desa selama 1 (satu) tahun. Anggaran desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pengaturan pengelolaan keuangan
desa diwajibkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.2. Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan desa merupakan kegiatan komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan desa. APBDesa membiayai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hukum kota dan kewenangan daerah di tingkat desa. Selain
pendanaan dari APBD desa, pelaksanaan otoritas daerah di tingkat desa dapat dibiayai oleh penerimaan dan pengeluaran negara, serta oleh APBD setempat. Pelaksanaan kewenangan desa yang ditunjuk pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dibagi menjadi anggaran Kementerian/lembaga dan disalurkan melalui unit aset kabupaten/kota. Pelaksanaan kewenangan desa
yang ditunjuk oleh Pemkot dibiayai oleh APBD setempat. Semua pendapatan desa datang dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya diwajibkan oleh anggaran desa. Arus kas di rekening uang desa ditandatangani oleh pengelola desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: (a) perencanaan; (b) implementasi; (c) administrasi; (d)
pelaporan; dan (e) kewajiban. Kepala desa memiliki kekuatan pengelolaan keuangan desa. Selama pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pengelola desa menyerahkan sebagian peralatan desa. Pengelolaan keuangan desa berlangsung dalam waktu 1 (satu) tahun keuangan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Manfaatnya berasal dari APBN dan belanja negara, serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana desa untuk APBN. dalam hal desa dialihkan melalui anggaran kabupaten/kota. Ketentuan mengenai alokasi dana perdesaan diatur secara terpisah oleh keputusan pemerintah. Pemerintah kabupaten/kota menyalurkan pendapatan dan belanja anggaran kepada ADD kabupaten/kota setiap
tahun anggarannya. Dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran lokal, Anda menambahkan setidaknya 10% (100) dari saldo yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi ADD harus memperhitungkan: (a) kebutuhan pendapatan konstan pengelola desa dan peralatan desa; dan (b) jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, wilayah
desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi penambahan tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara alokasi ADD diatur dengan keputusan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten/kota menyalurkan sebagian penerimaan pajak dan pajak kabupaten/kota kepada desa setidaknya sebesar 10% (100) dari penerimaan pajak dan
penerimaan pajak kabupaten/kota. Pembagian sebagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada: (a) 60% (enam puluh ratus) dari seluruh desa; b) 40% (empat puluh abad) dibagi secara proporsional dengan realisasi penerimaan pajak dan pungutan di setiap desa. Pembagian sebagian penerimaan pajak dan retribusi kabupaten/kota ke desa ditetapkan
dengan keputusan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian sebagian penerimaan pajak dan pengenaan kabupaten/kota pada desa diatur oleh keputusan bupati/walikota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan dukungan keuangan dari pendapatan dan pengeluaran provinsi, serta anggaran kabupaten/kota dan pengeluaran ke
desa-desa. Bantuan keuangan mungkin umum dan istimewa. Dukungan keuangan, yang umumnya direncanakan dan digunakan, akan diserahkan sepenuhnya kepada desa tuan rumah untuk membantu melaksanakan tugas pemerintah daerah di desa. Dukungan keuangan yang dirancang dan dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah didefinisikan sebagai membantu
percepatan pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat. Beberapa add dan penerimaan pajak daerah, serta pungutan kabupaten/kota, dialokasikan sewaktu-waktu dari kabupaten ke kota. Tata cara pengalokasian ADD dan beberapa pajak daerah dan pungutan kabupaten/kota diatur oleh bupati/walikota berdasarkan keputusan menteri. Alokasi bantuan keuangan dari
pendapatan dan belanja provinsi serta dari APBD kabupaten/kota dan pengeluaran dilakukan antar desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pedesaan yang ditentukan dalam anggaran desa harus dalam nilai riil: (a) Belanja pedesaan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola desa, penyelenggaraan pembangunan desa,
pengembangan masyarakat desa dan pelibakan masyarakat desa; dan (b) minimal 30 % (tiga puluh ratus) dari total anggaran desa: 1. pendapatan tetap dan tunjangan bagi pengelola desa dan perangkat desa; 2. operasi pemerintah di desa; 3. manfaat dan operasional Badan Penasehat Desa; dan 4. insentif untuk bergaul dengan tetangga dan rukun. Rancangan SK desa
tentang anggaran desa diadopsi bersama oleh pengelola desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat Oktober tahun berjalan. SK desa tentang anggaran desa diserahkan oleh pengelola desa kepada bupati/walikota melalui kecamatan atau ederas lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum evaluasi. Bupati/wali kota dapat melimpahkan penilaian rancangan SK desa
tentang anggaran desa kepada kecamatan atau validasi lainnya. Keputusan desa tentang anggaran desa (APB Desa) ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun keuangan berjalan. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi. Bupati/wali kota menginformasikan untuk menambah rencana sebagai bagian dari
penerimaan dan retribusi pajak kabupaten/kota kepada desa, serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari, gubernur dan bupati/walikota memberikan informasi kepada pengelola desa setelah kebijakan umum dan prioritas APBD dan plafon anggaran sementara diadopsi oleh pimpinan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Informasi dari gubernur dan bupati/walikota dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi bahan penyusunan anggaran desa. Pengelola desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun ini. Laporan untuk paruh pertama tahun ini akan disampaikan paling lambat akhir Juli tahun ini. Laporan untuk paruh kedua tahun ini akan
disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Selain menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran desa, pengelola desa juga menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran desa untuk pelaksanaan anggaran kota bagi bupati/walikota pada akhir setiap tahun keuangan. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan
pemerintahan desa oleh bupati/walikota melalui camat atau sebutan lainnya pada akhir setiap tahun keuangan. Pembelian barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan kota diletakkan dalam Keputusan Menteri. Kekayaan desa dikodekan untuk
keselamatan. Properti desa tidak akan ditransfer ke kotamadya atau kepada pihak lain sebagai pembayaran faktur. J properti tidak boleh dijanjikan atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Pengelolaan properti desa rangkaian kegiatan dari perencanaan, akuisisi, penggunaan, eksploitasi, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, administrasi, pelaporan,
evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelola desa sebagai pemilik kekuatan pengelolaan kekayaan desa. Saat menerapkan kekuasaan, pengelola desa dapat menggunakan sebagian kekuatan untuk melengkapi desa. Pengelolaan properti desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
Menurut keputusan menteri, properti desa lain. Pengelolaan aset desa terkait jual beli properti ditentukan dengan peraturan desa sesuai dengan perjanjian musyawarah desa. Properti milik pemerintah kota dan kotamadya kotamadya dapat disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pengecualian lahan publik, lahan milik desa telah diambil alih
oleh pemerintah kabupaten/kota. Lembaga publik sebagai fasilitas untuk kepentingan penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan properti kota diadopsi oleh Menteri.2.1. Perencanaan kota desa mengembangkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan
pembangunan desa disusun dalam transaksi sebagai berikut: (a) Rencana pembangunan desa jangka menengah adalah selama 6 (enam) tahun; andb. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, uraian rencana pembangunan jangka menengah desa selama 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan
rencana kerja pemerintah desa ditentukan oleh peraturan desa. Rencana pembangunan desa dan rencana kerja pemerintah desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman penyusunan anggaran dan pengeluaran kota yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Perencanaan pembangunan desa menjadi sumber masukan bagi perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat desa. Dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah
perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh pembangunan desa yang didanai oleh APBD desa, masyarakat surya desa swadaya, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota.Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa telah dirumuskan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat pedesaan, termasuk: (a) meningkatkan kualitas layanan dasar dan akses ke layanan dasar;(b) infrastruktur dan pengembangan dan pemeliharaan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;(c) pengembangan ekonomi pertanian dalam skala produksi;d. pengembangan dan eksploitasi teknologi yang tepat untuk
pembangunan ekonomi; Dane. meningkatkan ketertiban dan ketenangan masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun atas dasar hasil kesepakatan di dewan desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat Juni tahun finansial terakhir. Panduan perencanaan pembangunan desa untuk pemerintah desa menyusun
rancangan RPJM desa, RKP desa, dan daftar usulan RKP desa. Menyiapkan RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa harus melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa partisipasi. Rapat perencanaan pembangunan desa diikuti oleh unsur Dewan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa dan RKP desa akan dibahas dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa setidaknya memuat gambaran visi dan misi pemimpin desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Uraian desain RKP Desa rancangan RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJM desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM desa meliputi visi dan misi pemimpin desa, rencana pemerintah surya desa, terwujudnya pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM desa dibuat dengan mempertimbangkan status objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.
RPJM desa harus ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan pengelola desa. RKP Desa merupakan gambaran rpjm desa selama 1 (satu) tahun. RKP Desa meliputi rencana pelaksanaan tata kelola desa, melaksanakan pembangunan, mengembangkan masyarakat dan memperkuat keterlibatan masyarakat desa. RKP Desa setidaknya memuat
keterangan: a. evaluasi pelaksanaan RKP desa pada tahun sebelumnya; b. prioritas program desa yang dikelola desa, kegiatan dan anggaran; c. prioritas program desa, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama antara desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa dikelola oleh desa sebagai kewenangan tugas pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan e. pelaksanaan kegiatan pedesaan yang terdiri dari unsur alat pedesaan dan/atau masyarakat pedesaan. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai informasi mengenai pemerintah kabupaten/kota mengenai pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota Kotamadya. RKP Desa
dimulai oleh pemerintah desa Juli tahun itu. RKP desa diwajibkan oleh peraturan desa paling lambat akhir September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar definisi APB desa. Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pengurus kabupaten/kota. Dalam beberapa kasus, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa
kepada pemerintah dan pemerintah provinsi. Usulan kebutuhan pembangunan desa harus diterima untuk persetujuan bupati/walikota. Dalam hal bupati/walikota yang telah memberikan persetujuan, usulan tersebut disampaikan oleh bupati/walikota kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. Usulan pemerintah desa tersebut disampaikan dalam rapat perencanaan
pembangunan desa. Dalam hal pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, usulan tersebut akan mencakup RKP Desa tahun depan. RPJM desa dan/atau RKP Desa dapat diamandemen dalam hal: (a) peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b.
terdapat perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Perubahan pada desa rkóés/atau RKP desa dibahas dan dibahas dalam perencanaan pembangunan desa, dan kemudian ditentukan oleh peraturan desa. Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan rancangan SK desa tentang APBDesa berdasarkan
APBD desa dan diakhiri dengan penetapan hasil evaluasi rancangan APBDesa oleh kepala Bupati/Walikota atau camat atau sebutan lainnya apabila Bupati/Walikota mengalihkan evaluasi rancangan SK desa tentang Al kepada kepala Sub bagian atau sebutan lain dari Kepala Sub Bagian atau (Perencanaan 1/3) Formulir/Daftar digunakan:1. Rancangan peraturan desa untuk
APBDesa2. RKPDesa3. APBDesa Laksana/Hasil evaluasi draf satuan kerja yang bersangkutan:1. Dia seorang sekretaris desa. Kepala Desa3. Badan Musyawarah Pedesaan4. Bupati/Walikota5. Camat atau validasi lainnya Kegiatan Sapan:1. Sekretaris desa menyiapkan rancangan SK desa tentang APBDesa pada tahun tersebut atas dasar anggaran desa.2. Sekretaris desa
menyampaikan rancangan SK desa tentang APBDesa kepada kepala desa.3. SK desa tentang APBDesa diserahkan oleh pengelola desa kepada Badan Penasehat Desa untuk dibahas dan dikoordinasikan bersama.4. Rancangan SK desa tentang APBDesa akan disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.5. Rancangan SK desa yang disepakati tentang APBDesa
diserahkan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau khotbah lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati evaluasi.6. Bupati/Walikota menetapkan Evaluasi. Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu SK desa, maka akan berlaku sendiri. Bagan alur:Formulir/Daftar:1. Rancangan peraturan rancangan SK pedesaan
2/3) Bailiff/unit kerja yang relevan:1. Dia seorang sekretaris desa. Kepala Desa3. Badan Musyawarah Pedesaan4. Bupati/Walikota5. Camat atau validasi lainnya Kegiatan Sapan:1. Dalam hal bupati/walikota menyatakan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
pengelola desa wajib melakukan koreksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.2. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh pengelola desa, dan pengelola desa tetap menetapkan rancangan undang-undang DESA SK APBDesa SK desa, Bupati/Walikota menghapus SK desa dengan keputusan Bupati/Walikota.3. Namun, pengucapan peraturan
desa menetapkan pemberlakuan pagu APBDesa pada tahun keuangan sebelumnya.4. Jika terjadi pembatalan, pengelola desa hanya bisa membelanjakan pelaksanaan operasional pemerintah desa.5. Pengelola desa menolak melaksanakan SK desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, dan pengelola desa, bersama BPD, menarik SK desa. Bagan alur :(
3/3)Pelaksana/satuan kerja:1. Dia seorang sekretaris desa. Kepala Desa3. Badan Musyawarah Pedesaan4. Camat atau validasi lainnya Kegiatan Sapan:1. Bupati/walikota dapat mendelegasikan penilaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kecamatan atau agen lainnya.2. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (20) hari kerja
setelah diterimanya rancangan SK desa tentang APBDesa. Dimana kecamatan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa, maka berlaku sendiri.4. Dalam hal pengelola kecamatan telah menyatakan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sejalan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, pengelola desa wajib melakukan koreksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.5. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh pengelola desa, dan pengelola desa tetap menetapkan rancangan undang-undang tentang peraturan desa, camat akan mengajukan usulan pembatalan SK desa kepada Bupati/Walikota.6. Ketentuan tambahan
mengenai pelimpahan rancangan SK desa tentang APBDesa kepada camat dilayangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.Diagram alur:2.2. Aturan Umum Pelaksanaan:1. Sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa, seluruh pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa.2. Khususnya, dalam hal desa tanpa layanan perbankan di wilayahnya,
perjanjian ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.3. Semua pendapatan dan pengeluaran pedesaan didukung oleh bukti penuh dan valid.4. Pemerintah desa dilarang melakukan resiing pendapatan sebagai penerimaan desa selain yang disediakan dalam peraturan desa.5. Bendahara dapat menyetor sejumlah uang desa dalam perintahkan ke desa.6. Penyelesaian jumlah
uang tunai kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.7. Pengeluaran pedesaan yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilaksanakan sampai rancangan SK desa untuk APBDesa telah diletakkan dalam peraturan desa.8. Pasal 7(2) diganti dengan Penerapan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dilakukan menjadi rincian anggaran yang disahkan oleh
pengelola desa.10. Pembelian barang dan/atau jasa di desa diatur oleh bupati/walikota berdasarkan ketentuan undang-undang.11. Perubahan peraturan perdesaan adalah:1. keadaan yang menyebabkan pergeseran antara jenis pembelian;2. keadaan yang menggunakan sisa perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada tahun berjalan;3. peningkatan dan/atau
penurunan pendapatan pedesaan selama tahun ini; dan/atau 4. peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;5. perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah dan kota.12. Perubahan pada APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun fiskal.13. Prosedur perubahan pada APBDesa
sama dengan prosedur pengaturan APBDesa.14. Dalam hal hibah dan hibah yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak mengikat setelah terbentuknya dukungan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta peraturan anggaran desa untuk perubahan APBD desa, perubahan tersebut diatur oleh Peraturan Pengelola Desa tentang perubahan APBDesa.15.
Perubahan APBDESA diinformasikan BPD. Formulir/Daftar digunakan:1. Rencana anggaran.2. Buku Pembantu Uang Tunai.3. Permintaan pembayaran (SPP).4. deklarasi kewajiban pengeluaran.5. Bukti transaksi6. Surat pembayaran pajak (SSP)Eksekutif/Satuan Kerja yang bersangkutan:1. Pelaksana kegiatan2. Sekretaris Desa 3. Kepala Desa4. Bendahara5. Penyedia
komoditas/Manajemen jasaAktivitas:1. Pelaksanaan kegiatan dilengkapi oleh, antar alia, dokumen perencanaan anggaran untuk pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Rencana anggaran tersebut dikendalikan oleh sekretaris desa dan disetujui oleh pengelola desa.3. Pelaksana tugas bertanggung jawab atas kegiatan pengeluaran yang menyebabkan
anggaran pengeluaran untuk kegiatan tersebut, dengan menggunakan Buku Kegiatan Pembantu Tunai sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan desa.4. Atas dasar rencana anggaran tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan surat tuntutan pembayaran (SPP) kepada pengelola desa.5. Surat pengumpulan (SPP) tidak dapat dibuat sebelum barang dan jasa
diterima.6. Pengajuan SPP terdiri dari: 1. Permohonan pembayaran (SPP);2. penafian pengeluaran; Berikut ini harus diganti dengan yang berikut: Nonaktifkan bukti transaksi7. Saat mengajukan pembayaran, sekretaris desa wajib:1. kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;2. kebenaran perhitungan faktur untuk biaya yang tercantum dalam
aplikasi pembayaran;3. pemeriksaan dana yang tersedia untuk kegiatan yang bersangkutan; Berikut ini harus diganti dengan yang berikut: pelaksana kegiatan mengajukan permohonan pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan.8. Berdasarkan SPP yang dikendalikan oleh sekretaris desa, pengelola desa menyetujui permintaan pembayaran dan kasir membayarnya.9.
Pembayaran yang Anda lakukan pada saat itu dicatat oleh kasir.10. Bendahara desa, sebagai wajib pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, menyetorkan seluruh penghasilan dari pemotongan dan pajak yang diterima di rekening Perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagan alur:Formulir/Daftar:1. Biaya rencana anggaran. Cara mengisi:1. Bidang
diisi dengan kode faktur berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan dilaksanakan dengan cara yang tidak dilaksanakan dalam hal kegiatan 3.3.3 apbdesa.3.3. kolom diisi dengan angka urut4. kolom 2 3 penuh dengan kuantitas dapat menjadi jumlah orang / barang.6. Kolom 4 penuh dengan harga satuan, yaitu jumlah yang harus dibayar untuk orang/barang7.
dalam Pasal 5(2) berikut harus diganti Buku Pembantu Uang Tunai.Cara Mengisi:1. Mengisi bidang menurut klasifikasi grup.2. Kegiatan harus dilakukan dalam hal kegiatan 100 % kegiatan 100 % dari kegiatan 100 % dari Pasal 1(2) diganti dengan Pasal 2(2) diganti dengan Pasal 3 diganti dengan yang berikut: Pasal 5(2) diganti dengan Kolom diisi dengan nomor sertifikat
transaksi.9. dalam Pasal 7(1) berikut harus diganti Kolom 8 penuh dengan jumlah rupee yang dikembalikan ke Bendahara.12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas rupiah.3. surat pengumpulan (SPP). Instruksi pengisian daya:1. Bidang diisi dengan kode faktur berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan dilaksanakan dengan cara yang tidak dilaksanakan dalam
hal kegiatan 3.3.3 apbdesa.3.3. kolom 4 dari kolom. Pasal 2(2) diganti dengan Pasal 3(2) diganti dengan Pasal 4(2) diganti dengan Pasal 5(2) diganti dengan 6. penafian ke-7. Cara mengisi: 1. Bidang diisi dengan kode akun berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode akun sesuai dengan urutan di mana APBDesa 3 dilakukan. Pasal 1(2) diganti
dengan yang berikut: dalam pasal 5 pembayaran yang berkaitan dengan bukti pengeluaran, jumlah bantuan adalah 50% dari jumlah bantuan Kolom 3 diisi dengan deskripsi kebutuhan pembelian Anda kolom 6 diisi dengan total belanja 7. nomor seri diisi semua 2.3. AdministrasiFormulir/Daftar Digunakan:1. Buku besar2. Buku Besar Bantuan Pajak3. BankBookInlaksana/Satuan
Kerja:1. Bendahara desa. Sekretaris Desa3. Manajer program VillageTahapan:1. Administrasi dilakukan oleh bendahara desa.2. Bendahara berkewajiban untuk mencatat semua penerimaan dan edisi dalam rangka dan untuk menutup buku dengan tertib pada akhir setiap bulan.3. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban.4.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.5. Kelola tanda terima dan pengeluaran dengan menggunakan a. G/L;B. Buku besar dukungan pajak; danc, apa yang terjadi? Buku Bagan Bank.Flow:Formulir/Daftar:1. G/L.Cara Mengisi: Kolom 1diisi jumlah pesanan penerima uang tunai atau masalah kas Kolom 2 diisi
dengan tanggal penerimaan tunai atau masalah kas Kolom 3 yang diisi dengan kode rekening tanda terima tunai atau masalah kas Kolom 4 yang diisi dengan transaksi tanda terima tunai tulis atau masalah kas Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan tunai rupeeColom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran tunaiKolom 7 nomor sertifikat transaksi penuh Kolom 8 diisi dengan jumlah
kompulsif uang tunaiKolom 9 saldo kas penuh. Catatan: sebelum menandatangani, pengelola desa harus memeriksa dan gabus sekretaris desa.2. Buku Besar Dukungan Pajak.Cara Mengisi: Kolom 1diisi adalah jumlah pesanan penerimaan atau pengeluaran uang tunaiColom 2 penuh dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang tunai Kolom 3 diisi dengan deskripsi
penerimaan tunai atau pengeluaran tunai Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan tunai rupee. Kolom 5 diisi dengan jumlah pengeluaran tunai rupee. Kolom 6 diisi dengan saldo buku besar bendahara.3. Bank Book.Cara Mengisi: Kolom 1diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran Bank.Kolom 2 penuh dengan tanggal transaksi Bank.Kolom 3 diisi dengan keterangan transaksi
untuk masuk dan keluar. Pasal 4(2) diganti dengan Kolom 5 diisi dengan pendapatan dari jumlah setoran. Kolom mengisi jumlah pendapatan dalam bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan biaya jumlah penarikan. Pasal 8(1) diganti dengan Pasal 9(1) diganti dengan Pasal 10(1) diganti dengan yang berikut: PelaporanForms/Daftar daftar yang digunakan:1. Laporan paruh pertama.2.
Laporan setengah tahun terakhir3. Laporan paruh pertama berupa laporan realisasi APBDesa.Tugas/Satuan Kerja yang bersangkutan: 1. Bendahara desa. Sekretaris Desa3. Kepala Desa4. Camat atau cangan lainnya5. Kegiatan Bupati/WalikotaTahapan: Pengelola desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa berupa bupati/walikota: 1. Laporan paruh pertama; Berikut ini
harus diganti dengan yang berikut: Laporan setengah tahun akhir tahun.3. Laporan paruh pertama APBDesa.Laporan pelaksanaan implementasi APBDesa disampaikan paling lambat akhir Juli tahun ini. Laporan akhir tahun setengah tahun akan disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Bagan alur:Format Formulir/Daftar:1. Laporan paruh pertama. Laporan akhir
tahun setengah tahun.2.5. AkuntabilitasForm/Daftar yang digunakan:1. Laporan akuntabilitas untuk mengimplementasikan implementasi APBDesa.2. Aturan desa.3. Laporan aset desa.4. Laporkan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Pelaksana/unit kerja yang bersangkutan:1. Dia seorang sekretaris desa. Kepala Desa3. Bupati/Walikota 4. Camat
atau cangan lainnya5. Kegiatan CommunityTahapan:1. Pada akhir setiap tahun keuangan, pengelola desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.2. Laporan akuntabilitas pelaksanaan APBDesa, yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan.3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disediakan
dalam Peraturan Desa.4. Laporan Akuntabilitas Peraturan Desa Pelaksanaan APBDesa meliputi: a. format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDESA tahun anggaran berlaku;b. format laporan harta desa mulai 31 Desember, untuk tahun anggaran tersebut; danc, apa yang terjadi? memformat laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke
desa.5. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan pemerintahan desa.6. Laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.7. Media
informasi termasuk billboard, radio sosial, dan media informasi lainnya.8. Laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan dirujuk kepada Bupati/Walikota melalui kepala subdidiment atau sebutan lainnya.9. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku. Bagan
alur:Format Formulir/Daftar:1. Aturan desa.2. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBDesa. 3. Laporan aset desa. Meja:1. Properti desa adalah milik desa yang berasal dari properti asli desa, yang dibeli atau diakuisisi dengan mengorbankan anggaran desa atau akuisisi hukum lainnya.2. Uang tersebut dimiliki oleh pemerintah desa, baik di bendahara desa maupun di
rekening kas desa.3. Klaim desa merupakan rekening uang desa yang mengelola aset desa, termasuk dalam bentuk tanah, bangunan yang diharapkan dapat dilunasi dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun keuangan sejak kerja sama tersebut dibentuk.4. Persediaan tersebut berupa barang milik pemerintah desa, dihargai secara tunai dalam bentuk uang kertas dan sekuritas,
termasuk kertas segel, selama periode normal, deposito, giro.5. Aset pemkot setempat meliputi keterlibatan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa, antara lain tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan bangunan, jalan, jaringan, dan fasilitas.6. Basis cadangan adalah dana yang dimasukkan yang memenuhi kebutuhan yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam tahun keuangan.7. Liabilitas adalah utang yang dikeluarkan oleh pinjaman pemerintah.8. Kekayaan bersih adalah perbedaan antara perkebunan dan kewajiban pemerintah desa. Catatan: Adapun nomor 7, di APBDESA khususnya, pendanaan tidak membuka kemungkinan pinjaman. 4. Laporan tentang program kota dan kota yang memasuki kotamadya.3.
Kesimpulan Pustaka1 daftar. UU 2014 tentang desa.2. Peraturan Dewan (EC) No. 1258/2003 tanggal 29 Juni 2003 tentang keuangan publik(3) akan diganti dengan yang berikut: Keputusan No 1/2004 dari 4 November 2014 tentang Ex anescalycs Anggaran Dana Pedesaan 2014 2014, yang diperoleh dari APBN, tidak tersedia. Undang-Undang Standar Akuntansi Pemerintah
2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Standar Akuntansi 2010. Keputusan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. 8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada 15 Desember 2014, mengatakan: Nkri belum dalam keadaan
seperti itu. Village.
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