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MATERI SHORT COURSE: 

A. Daftar Istilah: 

No. U r a i a n D e f i n i s i 

1. Desa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Desa Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

4. Kewenangan Desa Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan adat istiadat Desa. 

5. Keuangan Desa Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. 

6. Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

7. Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Desa 

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun 

8. Rencana Kerja 

Pemerintah Desa 

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa 

Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Dana Desa Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

11. Alokasi Dana Desa Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK). 

12. Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

13. Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) 

Unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, 

meliputi: 

1. Sekretaris Desa; 

2. Kepala Seksi; dan 

3. Bendahara 
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14. Sekretaris Desa Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak 

selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa. 

15. Bendahara Desa Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan 

keuangan desa. 

16. Rekening Kas Desa Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa 

yang menampung seluruh penerimaan desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa 

pada bank yang ditetapkan. 

17. 1 Tahun Anggaran Masa dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember 

18. Penerimaan Desa Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang 

masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa atau 

telah diterima oleh Bendahara Desa. 

19. Pengeluaran Desa Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening 

Kas Desa atau Bendahara Desa. 

20. Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa. 

21. Badan Usaha Milik 

Desa 

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

22. Surplus Anggaran 

Desa 

Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja 

desa. 

23. Defisit Anggaran Desa Selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja 

desa. 

24. SILPA Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran. 

25. Aset Desa Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 

desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak 

lainnya yang sah 

26. Barang Milik Desa Kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan 

barang tidak bergerak. 

27. Swadaya Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 

peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang 

yang dinilai dengan uang. 

28. Musyawarah Desa Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

29. Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat. 

30. Surat Permintaan 

Pembayaran 

Dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas 

tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban 

anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh 

Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa 

dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa. 
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B. Asas Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: 

1. Transparan 

2. Akuntabel 

3. Partisipatif 

4. Tertib dan Disiplin Anggaran 

 

C. Kecamatan melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan, melalui: 

1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 

2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 

4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 

6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 

8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 

9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan 

desa. 

 

D. Pemerintah Desa 

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 

6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas: 

a. Sekretariat Desa; 

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf 

sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris 

Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum, 

Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan 

Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa. 

b. Pelaksana kewilayahan; dan 

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

satuan tugas kewilayahan. 

c. Pelaksana teknis 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana 

tugas operasional 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat 

desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan 

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan 

Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. 

3. Kelembagaan Masyarakat Desa  

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun 

Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(LPMD). 
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E. Subjek Utama dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD 

(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). 

1. Kewenangan Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran Desa, meliputi: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. Menetapkan PTPKD; 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebas APBDEsa. 

2. Tugas Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, meliputi: 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 

APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa; 

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

3. Tugas Kepala Seksi, meliputi: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 

b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan; 

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; 

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

4. Tugas Bendahara, meliputi: 

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; 

b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya; 

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; 

d. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa. 

 

F. Struktur APBDesa 

1. Pendapatan, diklasifikasikan menjadi: 

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 

- Hasil Usaha; 

- Hasil Aset; 

- Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong; 

- Lain-lain pendapatan asli desa. 

b. Transfer 

- Dana Desa (DD); 

- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

- Alokasi Dana Desa; 

- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; 

- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. 

c. Pendapatan Lain-lain 

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

- Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

2. Belanja Desa, terdiri atas kelompok bidang: 
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a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

e. Belanja Tidak Terduga. 

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang dilakukan karena terjadi keadaan 

darurat dan keadaan luar biasa yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan berulang dan / atau mendesak. Keadaan darurat antara lain 

dikarenakan bencana alam sosial serta kerusakan sarana dan prasarana. 

Sedangkan keadaan luar biasa terjadi karena wabah.  

Dalam keadaan tersebut, pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang 

belum tersedia anggarannya yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 

Dalam pelaksanaannya, Belanja Tidak Terduga dalam APBDesa terlebih dulu 

harus dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 

- SiILPA tahun sebelumnya 

SiLPA, meliputi pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan. 

SiLPA digunakan untuk : a.) menutupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, b.)mendanai 

pelaksanaan kegiatan lanjutan, c) mendanai kewajiban lainnya yang 

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

- Pencairan Dana Cadangan 

- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  

b. Pengeluaran Pembiayaan 

- Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan 

dalam satu tahun anggaran.  

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang 

memuat: a.) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, b.)program 

dan kegiatan pembentukan dana cadangan, c.) besaran dan rincian 

tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, d.)sumber dana 

cadangan, dan e.) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.  

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

Kepala Desa. 

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan 

- Penyertaan Modal Desa 

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya 

kepada BUM Desa. 

 

G. Jenis Belanja  

1. Pegawai 

Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD. 

2. Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, meliputi: alat 

tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, 

sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan 
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minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, 

honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, 

insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

3. Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang 

nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

 

H. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 
 

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

Pada penyusunan RPJM Desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif yang diikuti oleh 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, 

yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh 

pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan 

APB Desa (RAPB Desa).  

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut: 

- Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 

- Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; 

- Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja 

sama antar-desa dan pihak ketiga; 

- Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa 

sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 

- Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau 

unsur masyarakat desa 

2. Penganggaran 

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: 

a. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada 

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan; 
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b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; 

c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan antara Kepala Desa dan BPD; 

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama 

sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi; 

e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum 

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 

Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus 

menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya; 

f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan. 

g. Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. 

 

I.  Perubahan APBDesa 

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

anggaran. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan apabila: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun berjalan; 

c. Terjadi penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun 

berjalan; 

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan 

/ atau krisis sosial berkepanjangan; 

e. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

 

J. Pengajuan SPP  

Pengajuan SPP terdiri atas: 

1. Surat Permintaan Pembayaran 

2. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

3. Lampiran Bukti Transaksi 

Setelah barang dan jasa diterima, selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan dilakukan verifikasi terlabih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum 

disetujui oleh Kepala Desa. Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa meliputi: 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana; 
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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. 

 

Dapat disimpulkan bahwa SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan 

pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, 

dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (ordonator), serta dokumen pengesahan 

belanja oleh Kepala Desa (otorisator) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa 

(Comptable). 

 

K. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas 
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, pada:  

1. Buku Kas Umum 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

3. Buku Bank 

L. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa 

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat akhir Bulan Juli tahun 

berjalan. 

2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat akhir Bulan Januari 

tahun berikutnya. 

M. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

2. Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) 

3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa 

 

N. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, meliputi: 

a. Efisien 

b. Efektif 

c. Transparan 

d. Pemberdayaan Masyarakat 

e. Gotong Royong 

f. Akuntabel 

 

O. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

1. Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa 

di Desa baik melalui swakelola maupun penyedia adalah: Pengguna Anggaran 

Desa, Bendahara Desa, Tim Pengelola Kegiatan, dan Tim Pemeriksa 

Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa. 

2. Perangkat Organisasi TPK (paling sedikit 3 orang) adalah : Unsur Pemerintah 

Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan.  

 

P. Tugas dalam Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa: 

1. Pengguna Anggaran (Kepala Desa) 

- Mengumunkan secara resmi rencana umum pengadaan barang/jasa di papan 

pengumuman Kantor Desa; 

- Mengangkat dan menetapkan TPK; 

- Menyetujui atau menolak penunjukan penyedia barang/jasa yang diusulkan 

TPK; 

- Mengawasi pelaksanaan anggaran; 
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- Menyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Menyampaikan laporan realisasi keuangan desa terkait dengan pengadaan 

barang/jasa kepada Bupati setiap 6 bulan sekali pada tahun anggaran 

berjalan; 

- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan 

barang/jasa. 

2. Bendahara Desa 

- Mencatat dan melaporkan setiap transaksi pengadaan barang/jasa yang 

membebani APBDesa; 

- Melaksanakan pembayaran pengadaan barang/jasa di Desa setelah mendapat 

persetujuan Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa; 

- Menolak pembayaran pengadaan barang/jasa dari keuangan desa apabila 

tidak terdapat bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran diketahui oleh 

Sekretaris Desa; 

- Melaporkan realisasi penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa setiap 

satu (1) bulan sekali kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya; 

- Menyimpan dan mengamankan dokumen surat pertanggungjawaban 

pengadaan barang/jasa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

- Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

- Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa; 

- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan 

memasang di papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis dalam 

wilayah desa; 

- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; 

- Menilai penawaran dan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa; 

- Mengusulkan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran Desa; 

- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dengan 

perseujuan Kepala Desa; 

- Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar yang telah ditentukan; 

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna 

Anggaran beserta dokumen pendukungnya; 

- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan 

barang/jasa kepada Pengguna Anggaran; 

- Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia 

barang/jasa. 

4.   Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa 

a. Persyaratan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa 

- Memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 

- Memahami isi kontrak/perjanjian; 

- Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Desa. 

b. Tugas Pokok dan Kewenangan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa 

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian; 

- Menerima hasil pengadaan hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui 

pemeriksaan; 

- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

 

Q. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

1. Nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00  
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- 1 penyedia barang/jasa 

- Tanpa permintaan tertulis dari TPK  

- Tanpa penawaran tertulis dari Penyedia barang/jasa 

- Negosiasi/tawar menawar 

- Bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian/kuitansi  

2. Nilai diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00 

- 1 penyedia barang/jasa 

- Penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dilampiri daftar barang/jasa 

- Penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa 

- Negosiasi/tawar menawar  

- Bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian/kuitansi  

3. Nilai diatas Rp 200.000.000,00 

- Mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia 

barang/jasa berbeda dilampiri daftar barang/jasa  

- Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi daftar barang/jasa 

- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan 

penawaran, sbb: 

a. Spesifikasi teknis dipenuhi oleh kedua penyedia, maka dilanjutkan  

negosiasi 

b. Spesifikasi teknis dipenuhi oleh dalah satu penyedia, dilanjutkan tawar 

menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis 

c. Spesifikasi teknis tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka 

dibatalkan. 

- Dalam hal spesifikasi teknis barang/jasa tidak bisa dipenuhi oleh penyedia, 

maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan. 

- Negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian 

4. Kelengkapan pendukung administratif meliputi: 

- Surat Permintaan Penawaran 

- Surat Penawaran Harg 

- Daftar Rincian Harga Barang/Jasa 

- Undangan Negosiasi / Tawar Menawar 

- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (satu penyedia 

- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (dua penyedia) 

- Perjanjian 

- Penyerahan Hasil Pekerjaan 

- Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan 

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  

- Usulan Penetapan Penyedia 

- Persetujuan/Penolakan Penetapan Penyedia 

- Penetapan/Pembatalan Penyedia  

 

R. Bukti Transaksi, Perhitungan Pajak, dan Penggunaan Materai 

Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan 

keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu satuan 

kerja dan pencatatannya. 

Bukti Transaksi, meliputi: 

1. Nota pembelian barang;  

2. Nota pembayaran jasa; 

3. Kuitansi; 

4. Surat Pesanan; 

5. Undangan Rapat; 

6. Daftar Hadir Kegiatan; 



11 
 

7. Absensi Bulanan Perangkat Desa; 

8. Notulen Rapat; 

9. Surat Perintah Tugas;  

10. SK Panitia Kegiatan; 

11. Tanda Penerimaan Penghasilan/Honor/Upah/Ongkos; 

12. Tanda Penerimaan Barang yang diserahkan pada masyarakat; 

13. Laporan Kegiatan; 

14. Dokumentasi Kegiatan; 

15. Fotokopi dokumen (STNK, BPKB, dokumen lainnya); 

16. Foto barang modal; 

17. Foto bangunan fisik (per tahapan pembangunan); 

18. Surat Ijin Usaha; 

19. NPWP; 

20. Gambar Rencana Kerja; 

21. SK Penghargaan Perangkat Desa; 

22. SK Pensiun Perangkat Desa; 

23. SSP Pajak; 

24. dan sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. 

Dicontohkan dalam tabel : 

Bukti Transaksi 

N o. U r a i a n K e t e r a n g a n 

P e n d a p a t a n  D e s a  

1.1. 

1.1.1 

Pendapatan Asli Desa : 

Hasil Usaha Desa: 

a. Bumdes, Lumbung Desa, 

Hasil Kerjasama Desa  

b. Hasil Lumbung Desa 
c. Hasil Usaha Lainnya yang 

sah 

 

Hasil Tanah Kas Desa 

 
 

 

 

Hasil Usaha Desa lainnya 

yang sah 

 

 

- Bukti setor ke Rekening Desa 

- Perjanjian Sewa / Bagi Hasil 

- Perhitungan Bagi Hasil  
- Bukti / Kuitansi Penerimaan Pendapatan Desa 

 

 

-  Bukti Setor ke Rekening Desa 

- Perjanjian Pengelolaan Tanah Kas Desa 
(Sewa/Bagi Hasil/Pinjam Pakai) 

-  Bukti / Kuitansi Penerimaan Pendapatan Desa  

 

- Bukti Setor ke Rekening Desa 

-  Bukti / Kuitansi Penerimaan Pendapatan Desa 

-  Perjanjian (jika ada)  

1.1.2. Pendapatan Desa : 
Hasil Aset Desa 

 
- Bukti Setor ke Rekening Desa 

- Bukti / Kuitansi Penerimaan Pendapatan Desa 

- Perjanjian (jika ada) 

1.1.3 Pendapatan Desa : 

Swadaya, partisipasi, dan 

gotong royong 
 

Hasil Swadaya dan Partisipasi 

Masyarakat/Swasta berupa 

uang 

 

Hasil Swadaya/Partisipasi 
Masyarakat yang berupa 

barang/jasa 

 

Hasil gotong royong 

masyarakat yang berupa 
tenaga 

 

Hasil gotong royong 

masyarakat yang berupa 

barang/jasa  

 

 

 
 

- Bukti / Kuitansi Penerimaan Hasil Swadaya  

- Bukti Setor ke Rekening Desa 

 

 

- Bukti pencatatan daftar barang yang diterima 
hasil swadaya 

- Bukti Perhitungan Konversi ke Nilai Rupiah 

 

 

 
- Bukti absensi kegiatan gotong royong 

- Bukti perhitungan Konversi ke Nilai Rupiah 

 

 

- Bukti Pencatatan barang dan jasa sebagai  
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Penerimaan Hasil Swadaya  

- Bukti perhitungan Konversi ke Nilai Rupiah 

 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 

Desa yang sah 
 

Pungutan Desa  

 

 

 

Jasa Giro dan Pendapatan 
Bunga 

 

 

Tuntutan Ganti Rugi 

 
Komisi, Potongan, bentuk lain 

sbg akibat penjualan 

dan/atau pengadaan barang 

dan jasa 

 

 
 

- Bukti / Kuitansi Penerimaan Pungutan Desa 

- Bukti setor ke Rekening Desa 

- Perdes tentang Pungutan Desa 

 

- Bukti penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan 
Bunga pada Rekening Desa 

 

 

- Bukti Penyetoran Kembali ke Rekening Desa 

 
- Bukti Pemotongan atau Bukti Pemberian 

Komisi  

1.2 

1.2.1 

1.2.2 
 

 

 

 

1.2.3 
1.2.4. 

 

1.2.5. 

Pendapatan Transfer 

Dana Desa Pemerintah Pusat 

Bagian dari Pajak Daerah 
Kabupaten  

- Bagi hasil PBB 

- Bagian dari Retribusi 

Daerah Kabupaten 

ADD Pemerintah Kabupaten 
Bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi 

Bantuan Keuangan Desa dari 

APBD Kabupaten 

 

- Penetapan besar DD, Bagian dari Pajak 

Daerah Kabupaten, dan ADD 
- Proposal (jika berupa bantuan keuangan) 

- Bukti penerimaan pendapatan transfer pada 

Rekening Desa 

 

1.3 

1.3.1 

 
1.3.2 

 

Pendapatan Lain-lain 

Hibah dan Sumbangan pihak 

ketiga yang tidak mengikat 
Lain-lain Pendapatan Desa 

yang sah 

 

- Berita Acara Penyerahan dari Pihak Ketiga  

- Bukti Penyetoran ke Rekening Desa 
 

B e l a n j a  D e s a 

2.1 

 

2.1.1 

 
 

 

2.1.2 

 

 
 

2.1.3 

Belanja Pegawai  

 

Penghasilan Tetap Kepala 

Desa dan Perangkat Desa 
 

 

Tunjangan dan atau 

Penghasilan Lainnya Kepala 

Desa dan Perangkat Desa 
 

Tunjangan Ketua dan Anggota 

BPD 

Tunjangan Ketua & Anggota 

BPD 

Uang Lembur 
 

 

 

- Tanda Terima Penghasilan Tetap per Bulan 

- SK Perangkat Desa 
- Absensi Perangkat Desa 

 

- Tanda Terima Tunjangan per Bulan 

- SK Perangkat Desa 

- Absensi Perangkat Desa 
 

 

 

- Tanda Terima Tunjangan per Bulan 

 

- Tanda Terima Uang Lembur  
- Surat Tugas Lembur 

- Absensi Lembur 

- Hasil Output Lembur 

2.2 

 

2.2.1  

Belanja Barang dan Jasa 

 

Belanja Barang Habis Pakai  
- B. ATK 

- B. Dokumen/administrasi 

penunjukan barang dan 

jasa 

- B. Alat listrik dan 

elektronik 
- B. Materai, perangko, dan 

benda pos lainnya 

 

 

 
- Nota Pembelian Barang (berTTD dan Stempel) 

- Rincian jenis barang dan spesifikasi barang  
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- B. BBM/Gas pelumas oli 

- B. Pengisian Tabung Gas 

- B. Bahan dan Peralatan 

Lomba 
- B. Kelengkapan alat-alat 

musik drumband 

- B. Spanduk & Alat 

Informasi 

- B. Baliho 

- B. Peralatan dan Bahan 
Dapur 

- B. Peralatan dan Bahan 

Menjahit 

- B. Peralatan dan Bahan 

Kesehatan 
- B. Karangan Bunga dan 

Bunga Tabur 

2.2.2. Belanja Jasa Kantor 

- B. Telepon 

 

 

 
- B. Air 

 

 

- B. Listrik 

 
 

 

- B. Surat Kabar / Majalah 

 

 

- B. Kawat/Faximile/ 
Internet 

 

 

- B. Paket/Pengiriman 

 
- B. Sertifikasi 

 

- B. Jasa Pembuatan 

Software 

 

- B. Dokumentasi 
 

 

- B. Dekorasi 

 

 
- B. Jasa Penanaman 

Tumbuhan 

- B. Jasa Pembuatan dan 

Pemasangan Baliho 

- B. Jasa Penyemprotan 

Fogging/Pembersih Lumut 
 

- B. Jasa Keamanan 

- B. Jasa Penyiaran Media 

Elektronik 

- B. Jasa Kebersihan 
- B. Jasa Pencatat 

Perkawinan 

- B. Jasa Tukang/Kuli 

- B. Jasa Juru Penjaga 

Situs/Makam 

- B. Jasa Saksi 
- B. Jasa Pesuruh/Kurir 

 

- Bukti Cetak (Print Out) pembayaran telepon 

per bulan   

- Daftar Rincian pembayaran per bulan  

 
- Bukti Pembayaran air per bulan 

- Daftar Rincian pembayaran per bulan 

 

- Bukti Cetak (Print Out) pembayaran listrik per 

bulan   
- Daftar Rincian pembayaran per bulan 

 

- Nota Pembelian Barang (berTTD dan Stempel) 

- Rincian Surat Kabar & Majalah 

 

- Bukti Pembayaran per bulan 
- Daftar Rincian pembayaran tiap bulan 

 

- Bukti Pembayaran Jasa Pengiriman 

 

- Bukti Pembayaran Jasa Sertifikasi 
 

- Bukti Pembayaran Jasa Pembuatan Software 

- Dokumentasi hasil Pembuatan Software  

 

- Bukti Pembayaran Jasa Dokumentasi 

- Lampiran Hasil Dokumentasi  
 

- Bukti Pembayaran Jasa Dekorasi 

- Lampiran Hasil Dokumentasi dekorasi 

 

- Surat Perintah Tugas (SPT) 
- Bukti Pembayaran Jasa/Upah 

- Lampiran Hasil / Produk Jasa 

 

 

 

 
- Surat Perintah Tugas 

- Bukti Pembayaran Jasa 

- agar dilampirkan absensi pelaksanaan 

kegiatan 
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- B. Jasa Pemandu Wisata 

- B. Jasa Publikasi 

- B. Jasa Service 

- B. Jasa Pendukung 
Pelaksanaan kegiatan 

- B. Jasa Entry Data 

- B. Jasa Perawatan dan 

Pemakaman Jenazah 

- B. Jasa Pendataan 

- B. Jasa Konsultasi 
- B. Jasa Penari 

- B. Jasa Pemasangan 

Jaringan Air 

- B. Jasa Tambah daya 

Listrik 
- B. Jasa Pengawasan 

- B. Jasa Administrasi 

- B. Jasa Instalasi Jaringan 

- B. Jasa Pengemudi 

- B. Jasa Pihak Ketiga 

- B. Jasa Upah Kerja 
- B. Jasa Pembongkaran 

Gedung / Bangunan 

- B. Jasa Tenaga IT 

- B. Jasa Angkut 

- B. Jasa Penjaga Gedung 
Pamer dan Penjualan 

- B. Jasa Penjaga Pintu Air 

- B. Jasa Operator Alat Berat 

- B. Jasa Tenaga Ahli 

/Instruktur/Narasumber 

- B. Jasa Penjaga Stand 
- B. Jasa Sanitarian 

- B. Jasa Layanan Telkom 

- B. Jasa Penabuh Alat 

Musik 

- B. Jasa Verifikasi 
- B. Jasa Pembawa Acara 

- B. Jasa Perias 

- B. Jasa Penyanyi 

- B. Jasa Komedian 

- B. Jasa Service 

 
- B. Penggantian Suku 

Cadang 

 

 

- B. Bahan Bakar 
Minyak/Gas dan Pelumas 

 

- B. Jasa KIR 

- B. STNK 

- B. Perpanjangan SIM 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

- Nota Pembayaran Barang (Jika terdapat 

pembelian suku cadang) 

- Bukti Pembayaran Jasa  
 

- Nota Pembayaran Bahan Bakar Mesin/Gas & 

Pelumas 

 

- Bukti Pembayaran Jasa 
- Hasil Output Produk Jasa (Hasil KIR, STNK 

dan SIM yang telah diperpanjang) 

2.2.3. Belanja Bahan atau Material 
- B. Bahan baku bangunan 

- B. Bahan bibit tanaman 

- B. Bibit Ternak 

- B. Bahan Obat-obatan 

- B. Bahan Kimia 
- B. Bahan Pangan 

- B. Bahan Percontohan  

- B. Bahan Logistik 

- B. Bahan Pakaian Dinas 

- B. Kain  

- B. Pot Bunga 
- B. Suvenir Patung 

 
- Nota Pembelian Barang / Bahan / Bibit / dsb  

- Daftar Rincian Barang / Bahan / Bibit/ dsb 
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- B. Suvenir Perhiasan 

- B. Bahan alat Praktek 

- B. Bahan Hadiah 

- B. Benih/Bibit/Induk Ikan 
- B. Bahan dan Alat 

Laboratorium 

- B. Barang Khas Daerah 

- B. Bahan Pembuatan 

Kompos 

- B. Bahan dan alat 
pertanian 

- B. Pigura 

2.2.4 Belanja Pemeliharaan 

- B. Pemeliharaan Jalan 

- B. Pemeliharaan Jembatan 

- B. Pemeliharaan Gedung 
- B. Pemeliharaan Meubeler 

- B. Pemeliharaan Peralatan 

Kantor 

- B. Pemelihaaan Rumah 

Jabatan 

- B. Pemeliharaan 
Perlengkapan Kantor 

- B. Pemeliharaan Peralatan 

dan Perlengkapan Rumah 

Dinas Jabatan 

- B. Pemeliharaan Software 
- B. Pemeliharaan Instalasi 

Listrik 

- B. Pemeliharaan alat 

bengkel 

- B. Pemeliharaan Instalasi 

Komputer 
- B. Pemeliharaan Taman 

- B. Pemeliharaan Peralatan 

Gedung Kantor 

- B. Pemeliharaan Peralatan 

Rumah Tangga 
- B. Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional 

- B. Pemeliharaan Arsip Desa 

- B. Pemeliharaan Makam 

- B. Pemeliharaan alat-alat 
berat 

- B. Pemeliharaan Jaringan 

Telepon 

- B. Pemeliharaan Bangunan 

Depo Persampahan  
- B. Pemeliharaan Bangunan 

Stadion 

- B. Pemeliharaan Saluran 

Drainase /Gorong-gorong 

- B. Pemeliharaan Bangunan 

LPJU 

 

- Nota Pembelian Bahan untuk pemeliharaan 

- Bukti Pembayaran Jasa Pemeliharaan 

- Absensi & Daftar Hadir  
- Tanda Terima Upah/Ongkos 

- Dokumentasi pra pemeliharaan dan pasca 

pemeliharaan 

- Dll 

2.2.5 Belanja Cetak dan 
Penggandaan 

- B. Cetak 

- B. Penggandaan 

 
 

- Nota Pembayaran Cetak & Penggandaan  

- Rincian jenis cetak dan penggandaan 

 

2.2.6 Belanja Sewa Gedung, 

peralatan, dan perlengkapan 
kantor 

- B. Sewa Gedung Pertemuan 

- B. Sewa Ruangan Rapat 

- B. Sewa Kendaraan Darat 

- B. Sewa Kendaraan Air 

 

 
 

- Bukti Pembayaran Sewa Tempat 

- Bukti Pembayaran Sewa Peralatan dan / atau 

perlengkapan 

- Sewa Kendaraan dilengkapi dengan Fotokopi 
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- B. Sewa Wales 

- B. Sewa Buldoser 

- B. Sewa Meja Kursi 

- B. Sewa Komputer dan 
Printer 

- B. Sewa Proyektor 

- B. Sewa Generator 

- B. Sewa Tenda 

- B. Sewa Pakaian 

adat/tradisional 
- B. Sewa Sound System 

- B. Sewa Dekorasi 

- B. Sewa Peralatan Lomba 

- B. Sewa Lighting 

- B. Sewa Alat Ukur 
- B. Sewa Peraga alat seni 

- B. Sewa Sewa Elektone 

- B. Sewa Indovision 

- B. Sewa Panggung/stage 

- B. Sewa Pagar barikade 

- B. Sewa Flooring/Karpet 
- B. Sewa Gapura 

- B. Sewa Moving Board  

STNK  

2.2.7 Belanja Makanan dan 

Minuman 

- B. Mamin Harian Pegwai 

- B. Mamin Rapat 
- B. Mamin Tamu 

 

 

- Bukti Pembelian Mamin 

- Surat Undangan Rapat 
- Absensi / Penerimaan Mamin 

- Notulen Rapat  

2.2.8. Belanja Pakaian  

- B. Pakaian Dinas 

- B. Pakaian Lapangan 

- B. Pakaian Korpri 

- B. Pakaian Adat Daerah 
- B. Pakaian Batik 

Tradisional 

- B. Pakaian Olahraga 

 

- Bukti Pembelian Pakaian  

- Tanda Terima Pembagian Pakaian 

 

2.2.9 Belanja Perjalanan Dinas 

- B. Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah 
- B. Perjalanan Dinas Luar 

Daerah 

 

- Undangan Rapat / Kegiatan / Nota Dinas 

Internal  
- Surat Perintah Tugas 

- Tandai Sampai 

- Laporan Perjalanan Dinas 

2.2.10 Belanja Premi Asuransi 

- B. Premi asuransi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa 

- B. Premi Asuransi Barang 
Milik Desa  

 

- Bukti Pembayaran Premi 

- Bukti Keikutsertaan Premi 

2.2.11 Honorarium 

- Honorarium PNS, TNI/Polri 

- Honorarium Non PNS, 

TNI/Polri  

 

- Surat Perintah Tugas / SK Kepanitiaan 

Kegiatan 

- Tanda Terima Pemberian Honor 

2.2.12 Belanja Kursus, Pelatihan, 

Sosialisasi, dan Bimtek Aparat 
Perangkat Desa 

- B. Kursus-kursus 

singkat/pelatihan  

- B. Sosialisasi 

 

 
 

- Surat Perintah Tugas  

- Daftar Hadir  

- Fotokopi Materi Kursus / Pelatihan / 

Sosialisasi / Bimtek 
- Tanda Terima pembagian alat kursus / 

pelatihan / sosialisasi/ bimtek (ATK, Tas, 

Flashdisk, dll) 

2.2.13. Belanja Jasa Konsultansi  

- B. Jasa Konsultansi 

Penelitian 

- B. Jasa Konsultansi 
Perencanaan 

 

- Hasil Output Penelitian / Konsultansi / 

Perencanaan 

- Bukti Pembayaran Jasa  
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- B. Jasa Konsultansi 

Pengawasan 

2.2.14. Belanja barang dan jasa yang 

akan diserahkan kepada 

masyarakat 
- B. Barang yang akan 

diserahkan kepada 

masyarakat 

- B. Barang yang akan 

diserahkan kepala 

kelompok masyarakat 

 

 

 
- Dasar Pemberian Barang/Jasa 

- Daftar Penerima Barang/Jasa 

- Bukti Belanja Barang /Jasa pada Penyedia 

- Bukti Penerimaan Barang/Jasa kepada 

Masyarakat/Kelompok Masyarakat 

2.2.15. Bantuan keuangan yang akan 
diserahkan kepada 

Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat 

- B. Bantuan Keuangan yang 

diserahkan kepada RT/RW, 
LPMD, PKK, dan atau 

lembaga kemasyarakatan 

lainnya 

- B. Bantuan Keuangan yang 

akan diserahkan kepada 

masyarakat 
- B. Bantuan Keuangan yang 

akan diserahkan kepada 

kelompok masyarakat 

 

 
 

 

 

- Dasar Pemberian Bantuan 

- Daftar Penerima Bantuan 
- Bukti Penerimaan Bantuan  

 

2.3 

 
2.3.1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Belanja Modal 

 
Belanja Modal Pengadaan 

Tanah Kas Desa 

- B. Modal TKD untuk 

kepentingan umum 

- B. Modal TKD untuk 

menunjang operasional 
pemdes 

- B. Modal TKD untuk 

pendidikan dan sosial 

 

 
 

 

- Bukti Pembayaran Pembelian TKD 

- Perjanjian Jual Beli 

- Sertifikat Tanah 

2.3.2 B. Modal pengadaan alat-alat 

angkutan bermotor  

- B. Modal pengadaan sedan 
- B. Modal pengadaan jeep 

- B. Modal pengadaan 

angkutan jenis SUV 

- B. Modal Angkutan Roda 

Dua 

- B. Modal alat angkut lainya 

 

 

- Bukti Pembayaran Pembelian Alat Angkutan 
Bermotor 

- Perjanjian Jual Beli 

- Fotokopi STNK  

- Fotokopi BPKB 

- Spesifikasi alat angkutan bermotor harus jelas 

- Dokumentasi Hasil Pengadaan 

2.3.3 B. Modal pengadaan alat-alat 

angkutan tidak bermotor 

- B. Modal Gerobak 

- B. Modal Pedati / dokar / 

bendi / cidomo 

- B. Modal becak 
- B. Modal Sepeda 

- B. Modal Karavan 

- B. Modal Kereta Dorong 

 

 

- Bukti Pembayaran Pembelian alat angkutan 

tidak bermotor 

- Perjanjian Jual Beli 

- Spesifikasi Alat Angkutan harus jelas 
- Dokumentasi Hasil Pengadaan 

2.3.4 B. Modal pengadaan alat-alat 

bengkel 

- B. Modal mesin las 
- B. Modal mesin bubut 

- B. Modal mesin dongkrak 

- B. Modal mesin kompresor 

- B. Modal mesin 

perbengkelan 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian alat-alat bengkel 
- Spesifikasi alat-alat bengkel harus jelas 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

2.3.5 B. Modal Pengadaan alat-alat 

Pertanian dan Peternakan 
- B. Modal penggiling hasil 

 

 
- Bukti pembayaran pembelian alat-alat 
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pertanian 

- B. Modal alat pengeringan 

gabah 

- B. Modal mesin bajak 
- B. Modal alat penetas 

- B. Modal mesin pemotong 

rumput 

- B. Modal alat kipas 

pembersih hasil pertanian 

- B. Modal Mesin pembuat 
pakan buatan 

- B. Modal alat pembuatan 

pupuk organik 

- B. Modal Mesin pemotong 

ayam 
- B. Modal alat kerajinan 

- B. Modal alat penyemprot 

tanaman 

- B. Modal terpal untuk 

dasar kolam ikan 

- B. Modal mesin pompa 
- B. Modal mesin Genset 60 

KVA 

- B. Modal kelengkapan alat 

pertanian 

- B. Modal alat pengolah 
limbah ternak 

- B. Modal alat komposting 

pertanian dan peternakan 

- Spesifikasi pertanian dan peternakan harus 

jelas 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

2.3.6 B. Modal Pengadaan Peralatan 

Kantor 

- B. Modal mesin tik 

- B. Modal mesin hitung 

- B. Modal mesin stensil 
- B. Modal mesin fotokopi 

- B. Modal mesin cetak 

- B. Modal mesin jilid 

- B. Modal mesin potong 

kertas 
- B. Modal mesin 

penghancur kertas 

- B. Modal papan tulis 

elektronik 

- B. Modal papan visual 

elektronik 
- B. Modal tabung pemadam 

kebakaran 

- B. Modal mesin pompa 

- B. Modal mesin absensi 

- B. Modal mesin porporasi 
- B. Modal mesin laminating 

- B. Modal mesin fogging 

- B. Modal genset 

- B. Modal mesin antrian 

- B. Modal tali antrian  

 

 

- Bukti pembayaran pembelian peralatan kantor 

- Spesifikasi peralatan kantor harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
 

2.3.7 B. Modal Pengadaan 

Perlengkapan Kantor 
- B. Modal meja gambar 

- B. Modal almari 

- B. Modal brankas 

- B. Modal filling kabinet 

- B. Modal white board 
- B. Modal penunjuk 

langsung 

- B. Modal rak arsip 

- B. Modal kipas angin 

- B. Modal alat pengolah 

sampah rumah tangga 

 

 
- Bukti pembayaran pembelian perlengkapan 

kantor 

- Spesifikasi perlengkapan kantor harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
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- B. Modal infocus 

- B. Modal penghancur 

kertas 

- B. Modal etalase 
- B. Modal tabung pemadan 

kebakaran 

- B. Modal papan monografi 

- B. Modal Rak Buku/ TV/ 

Bunga 

- B. Modal digital air purifier 
- B. Modal tempat sampah 

- B. Modal mesin absensi 

barcode 

2.3.8.  B. Modal Pengadaan 

Komputer 

- B. Modal komputer 
mainframe/server 

- B. Modal komputer/PC 

- B. Modal komputer 

notebook 

- B. Modal printer 

- B. Modal scanner 
- B. Modal monitor/display 

- B. Modal CPU 

- B. Modal UPS/Stabilizer 

- B. Modal kelengkapan 

komputer (hardisk, 
keyboard, speaker) 

- B. Modal jaringan 

komputer 

- B. Modal software 

- B. Modal touchscreen 

- B. Modal komputer 
multimedia 

- B. Modal komputer tablet 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian komputer 
- Spesifikasi komputer harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.9 B. Modal pengadaan buku 

perpustakaan 

- B. Modal pengadaan buku 

perpustakaan desa 

 

 

- Bukti pembayaran pengadaan buku 

perpustakaan 
- Rincian daftar judul buku  

- Dokumentasi hasil pengadaan 

2.3.10 B. Modal pengadaan mebelair 

- B. Modal meja kerja 

- B. Modal meja rapat 

- B. Modal meja makan 

- B. Modal kursi kerja 
- B. Modal kursi rapat 

- B. Modal kursi makan 

- B. Modal tempat tidur 

- B. Modal sofa 

- B. Modal Rak 
Buku/TV/Kembang 

- B. Modal kursi tunggu 

- B. Modal meja processing 

- B. Modal meja kursi tamu 

- B. Modal kursi siswa 

- B. Modal lemari pakaian 
- B. Modal Lemari Buku 

- B. Modal Meja Rias 

- B. Modal Pallet/Tempat 

obat 

- B. Modal meja baca anak-
anak 

- B. Modal meja terima tamu 

- B. Modal podium 

- B. Modal meja recepsionis 

- B. Modal meja komputer 

 

- Bukti pembayaran pembelian mebelair 

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 
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- B. Modal meja bedsite, 

koper 

- B. Modal kursi, meja santri 

- B, modal kistchen set 
- B. Modal meubeler coffe 

shop 

2.3.11 B. Modal Pengadaan Dapur 

- B. Modal Tabung Gas 

- B. Modal Pompa air 

- B. Modal Alat pemasang 

tutup botol/gelas/press 
- B. Modal timbangan 

- B. Modal alat-alat dapur 

- B. Modal kompor minyak 

- B. Modal rak kue 

- B. Modal kompor gas 
- B. Modal lemari makan 

- B. Modal dispenser 

- B. Modal kulkas 

- B. Modal rak piring 

- B. Modal piring / gelas / 

mangkok / sendok / garpu 
/ pisau 

- B. Modal mesin cuci 

- B. Modal keranjang plastik 

(tris) 

- B. Modal bantalan (vallet) 
- B. Modal penyedot debu 

- B. Modal blender 

- B. Modal magic jar / magic 

com 

 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

 

2.3.12 B. Modal Pengadaan Penghias 

Ruangan Rumah Tangga 

- B. Modal Lampu Hias 
- B. Modal Jam dinding/meja 

- B. Modal penghias ruangan 

- B. Modal taplak 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian mebelair 
- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.13 B. Modal Pengadaan Alat-alat 

Studio 

- B. Modal Kamera 
- B. Modal Handycam 

- B. Modal Proyektor/infocus 

- B. Modal kelengkapan 

studio 

- B. Modal sound system 

- B. Modal Monitor LCD 17 
- B. Modal alat studio 

karaoke 

- B. Modal tape recorder 

- B. Modal wireless speaker 

- B. Modal wireless 
microphone 

- B. Modal wireless portable 

- B. Modal speaker 

- B. Modal VCD/DVD 

- B. Modal TV 

- B. Modal perekam suara 
(voice recorder) 

- B. Modal microphone 

- B. Modal megaphone 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian alat studio 
- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.14 B. Modal Pengadaan Alat-alat 

Komunikasi 

- B. Modal Telephone 
- B. Modal Faximili 

- B. Modal Radio SSB 

- B. Modal Radio HF/FM 

(handy talkie) 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian alat komunikasi 
- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 



21 
 

- B. Modal radio VHF 

- B. Modal radio UHF 

- B. Modal alat sandi 

2.3.15 B. Modal Pengadaan Alat-alat 

ukur 
- B. Modal timbangan 

- B. Modal alat OPB 

- B. Modal 

kompas/peralatan navigasi 

- B. Modal bejana ukur 

- B. Modal barometer 
- B. Modal ultrasonograph 

- B. Modal meteran roll 

 

 
- Bukti pembayaran pembelian alat ukur 

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.16 B. Modal pengadaan 

konstruksi bangunan 

- B. Modal pembelian gedung 

kantor 
- B. Modal pembelian rumah 

jembatan 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  
- Gambar Bangunan 

- Daftar Hadir  

- Laporan Kemajuan Fisik 

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.17 B. Modal Pengadaan 
Penerangan Jalan, Taman 

- B. Modal lampu hias jalan 

- B. Modal lampu hias taman 

- B. Modal lampu penerang 

hutan kota 
- B. Modal lampu LPJU 

 
 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.18 B. Modal Pengadaan Instalasi 

Listrik dan Telepon 

- B. Modal instalasi listrik 

- B. Modal instalasi telepon 

 

- Bukti pembayaran pengadaan intalasi listrik / 

telepon  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
 

2.3.19 B. Modal Pengadaan 

Konstruksi/Pembelian 

Bangunan 

- B. Modal konstruksi / 

pembelian gedung kantor 

- B. Modal konstruksi / 
pembelian rumah jabatan 

- B. Modal konstruksi / 

pembelian rumah dinas 

- B. Modal konstruksi / 

pembelian gedung gudang 
- B. Modal konstruksi / 

pembelian bangunan 

bersejarah 

- B. Modal konstruksi / 

pembelian bangunan 

monumen 
- B. Modal konstruksi tugu 

peringatan 

- B. Modal konstruksi 

bangunan keolahragaan  

- B. Modal konstruksi seni 

budaya 
- B. Modal bangunan 

persampahan  

- B. Modal bangunan 

pertamanan 

- B. Modal konstruksi 
kandang 

- B. Modal 

konstruksi/pembelian alat 

 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  

- Gambar Bangunan 
- Laporan Kemajuan Fisik 

- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
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pengolahan sampah 

- B. Modal 

konstruksi/pembelian 

interior 
- B. Modal peralatan 

pengolahan persampahan  

- B. Modal konstruksi papan 

nama 

- B. Modal konstruksi 

pemagaran 
- B. Modal konstruksi / 

pembelian bangunan objek 

wisata 

- B. Modal konstruksi / 

pembelian dudukan mesin 
- B. Modal konstruksi / 

pembelian pagar gedung 

kantor 

- B. Modal konstruksi pasar 

los 

- B. Modal pembangunan 
depo persampahan  

- B. Modal konstruksi / 

pembelian bangunan 

mushola / masjid 

- B. Modal pengadaan 
konstruksi / pembelian 

sarana air bersih dan 

sanitary 

2.3.20 B. Modal Pengadaan Barang 

Bercorak Kesenian / 

Kebudayaan 

- B. Modal lukisan/foto 
- B. Modal patung 

- B. Modal ukiran 

- B. Modal pahatan 

- B. Modal batu alam 

- B. Modal maker / miniatur 
/ diorama 

- B. Modal alat musik 

- B. Modal pakaian 

tradisional 

- B. Modal rumah adat 

 

 

 

- Bukti pembayaran pengadaan  
- Rincian Jenis barang harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.21 B. Modal Pengadaan 

Hewan/ternak dan tanaman 
- B. Modal hewan kebun 

binatang 

- B. Modal pengadaan ternak 

- B. Modal pengadaan 

tanaman 

 

 
- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 
masyarakat/ kelompok masyarakat) 

2.3.22 B. Modal Pengadaan 

Konstruksi Jalan 

- B. Modal konstruksi jalan 

- B. Modal konstrusi jalan fly 

over 

- B. Modal konstruksi jalan 
under pass 

- B. Modal konstruksi 

talut/turap 

- B. Modal konstruksi 

plengsengan/penahan 
badan jalan 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  

- Gambar Bangunan 

- Laporan Kemajuan Fisik  
- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.23 B. Modal Konstruksi 

Jembatan 

- B. Modal konstruksi 

jembatan gantung 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  

- Gambar Bangunan 
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- B. Modal konstruksi 

jembatan ponton 

- B. Modal konstruksi 

jembatan penyeberangan 
orang 

- B. Modal konstruksi 

jembatan diatas air 

- Laporan Kemajuan Fisik 

- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
 

2.3.24 B. Modal Konstruksi Jaringan 

Air 

- B. Modal konstruksi 

bendungan 
- B. Modal konstruksi waduk 

- B. Modal konstruksi kanal 

permukaan 

- B. Modal kanal bawah 

tanah 
- B. Modal konstruksi 

jaringan air bersih / air 

minum 

- B. Modal konstruksi 

reservoir 

- B. Modal konstruksi pintu 
air 

- B. Modal konstruksi 

drainase / gorong-gorong 

- B. Modal konstruksi kolam 

- B. Modal konstruksi 
pengaman pantai 

- B. Modal konstruksi 

jaringan air limbah 

- B. Modal konstruksi sumur 

pantek 

- B. Modal konstruksi dam 
penahan 

- B. Modal drainase 

- B. Modal konstruksi 

plengsengan  

- B. Modal konstruksi 
plengsengan  

- B. Modal konstruksi sumur 

bor 

- B. Modal konstruksi sumur 

resapan 

- B. Modal konstruksi 
parit/selokan penahan  

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  
- Gambar Bangunan 

- Laporan Kemajuan Fisik 

- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
 

2.3.25 B. Modal Pengadaan Peralatan 

Rumah Tangga 

- B. Modal chainshaw shill 

kecil 

- B. Modal mesin potong 
rumput 

- B. Modal tenda/terop 

- B. Modal mesin jahit 

- B. Modal mesin bordir 

- B. Modal trolly cleaner 

- B. Modal panggung 
pentas/genjot 

- B. Modal pagar pembatas 

- B. Modal mesin pemotong 

rumput dorong 

- B. Modal karpet 
- B. Modal pot bunga 

- B. Modal mesin potong 

rumput gendong 

- B. Modal rombong 

- B. Modal tangga/lader 

- B. Modal kasur, bantal, 

 

 

- Bukti pembayaran pengadaan 

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 
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selimut, dan sprei 

- B. Modal jemuran dan 

gantungan 

- B. Modal meja setrika 
- B. Modal rak sepatu 

- B. Modal perkakas 

pembersih 

- B. Modal baki 

- B. Modal alat pengusir 

nyamuk 

2.3.26 B. Modal Pengadaan Peralatan 
Industri 

- B. Modal peralatan 

produksi 

- B. Modal mesin pengolah 

saos tomat  

 
 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

 

2.3.27 B. Modal Pengadaan Alat-alat 

Perikanan 

- B. Modal pengadaan cool 

box/cool storage 
- B. Modal pengadaan 

karamba 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 
- Dokumentasi hasil pengadaan 

Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

 

2.3.28 B. Modal Alat-alat olahraga 
- B. Modal peralatan 

olahraga sekolah 

 
- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

2.3.29 B. Modal Pengadaan 

Perlengkapan Gedung Kantor 

- B. Modal pengadaan teralis 

gedung kantor 

- B. Modal pengadaan AC 

- B. Modal pengadaan gorden 
- B. Modal pengadaan 

awning 

- B. Modal pengadaan genset 

- B. Modal papan nama 

- B. Modal karpet gedung 

kantor 
- B. Modal pintu elektronik 

(otomatis) 

- B. Modal dek kayu 

- B. Modal pintu sliding 

- B. Modal bakdroop 
- B. Modal ruang media 

centre 

- B. Modal tabung pemadam 

kebakaran 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

2.3.30 B. Modal Pengadaan Instalasi 

Air 

- B. Modal pengadaan 
instalasi air 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  
- RAB  

- Gambar Bangunan 

- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 
 

2.3.31 B. Modal Pengadaan Alat 

Penunjang Pendidikan 
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- B. Modal alat peraga dan 

praktik siswa 

- B. Modal alat musik dan 

kesenian 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 
masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 

masyarakat/ kelompok masyarakat) 

2.3.32 B. Modal Pengadaan Alat 

Sanitasi 

- B. Modal ponten 

portable/toilet 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  

- Gambar Bangunan 
- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.33 B. Modal Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Tanggap 
Darurat 

- B. Modal peralatan dan 

perlengkapan bencana 

alam 

- B. Modal tenda 

- B. Modal lampu sorot 

 

 
 

- Bukti pembayaran pembelian  

- Spesifikasi harus jelas 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

- Tanda Terima pada masyarakat / kelompok 

masyarakat (jika merupakan bantuan untuk 
masyarakat/ kelompok masyarakat) 

2.3.34 B. Modal Pengadaan 

Konstruksi Paving 

- B. Modal paving halaman 

gedung kantor 

- B. Modal paving halaman 
gedung sekolah 

- B. Modal paving jalan 

- B. Modal paving pasar 

 

 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- RAB  

- Gambar Bangunan 
- Laporan Kemajuan Fisik  

- Daftar Hadir  

- Tanda Terima upah 

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

2.3.35 B. Modal Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Kebinamargaan 

- B. Modal pengadaan aspal 

 
 

- Bukti pembayaran pembelian bahan bangunan  

- Dokumentasi hasil pengadaan 

 

 

Catatan: 

1. Dalam tabel diatas dicontohkan bukti transaksi dan bukti pendukung kegiatan, 

maka dapat ditambahkan bukti pendukung yang lain sebagai kelengkapan 

akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDEsa;  

2. Ketentuan pertanggungjawaban pendukung administratif pengadaan barang dan 

jasa menyesuaikan pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

3. Agar dalam pelaksanaan pertanggungjawaban barang dan jasa dilampiri SSP 

perpajakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Agar dalam kuitansi transaksi atas APBDesa menggunakan materai sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Agar Barang Modal diinventaris sesuai kelompok jenis aset untuk mempermudah 

perhitungan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa; 

6. Agar dilakukan pengamanan terhadap Barang Modal dan Aset lainnya, barang 

modal dengan cara kodifikasi, sedangkan bangunan fisik dengan memberi tanda 

permanen yang memuat identitas pelaksanaan pengadaan bangunan fisik tersebut. 

 

Perhitungan Perpajakan Bendahara Desa: 
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Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan 

pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara 

pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara 

pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi 

yang sama. 

Kewajiban bendahara pemerintah selain mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah 

melakukan kewajiban sebagai berikut:  

- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 

26);  

- pemungutan Pajak Penghasilan atas pembelian barang (PPh Pasal 22); 

- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan 

penggunaan harta, royalti, hadiah/ penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan 

jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PPh Pasal 23); 

- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau 

bangunan, pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, dan jasa 

konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2)); 

- Pajak Pertambahan Nilai; dan 

- Bea Meterai. 

 

PPh PASAL 21 

Pengertian pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya 

sehubungan dengan pekerjaan adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai 

honorer, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, atau Pegawai Tidak Tetap.  

Pengertian pembayaran upah atau imbalan jasa dan pembayaran dengan nama apapun 

sehubungan dengan jasa adalah pembayaran upah atau imbalan jasa atau pembayaran 

atas jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara 

pemerintah kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber atau orang yang 

memberikan jasa pelatihan.  

Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran lainnya dengan nama apapun 

sehubungan dengan kegiatan adalah pembayaran berupa uang saku, uang representasi, 

uang rapat, honorarium atau imbalan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk apapun 

kepada peserta suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar, lokakarya/workshop, 

pendidikan, pertunjukan, atau perlombaan). 

Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah 

adalah:  

1. Pegawai, yaitu PNS (termasuk CPNS), Pegawai yang diusulkan menjadi CPNS 

(Pegawai magang), anggota TNI atau POLRI, Pegawai honorer, dan Pegawai tidak 

tetap;  

2. Bukan Pegawai, yaitu pihak pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk 

narasumber acara atau trainer suatu kegiatan; dan  

3. peserta kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja.  

 

Penerima penghasilan yang berstatus Pegawai dapat dikategorikan sebagai Pegawai 

Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam ruang lingkup bendahara pemerintah, Pegawai 

dapat dikategorikan sebagai Pegawai tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  
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1. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai, termasuk CPNS atau 

Pegawai honorer.  

2. Biasanya surat keputusan tersebut memiliki jangka waktu lebih dari setahun.  

3. Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Penghasilan secara 

teratur tersebut artinya pembayaran dilakukan secara berkala pada suatu periode 

tertentu.  

 

 

 

 

 

Sedangkan kriteria Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam suatu 

jangka tertentu.  

2. Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari 

kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis 

pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.  

 

Sifat Pengenaan PPh  

PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh bendahara pemerintah pada dasarnya terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat tidak final atau dikenai tarif PPh Pasal 17 

sesuai dengan ketentuan umum UU PPh dan PPh yang bersifat final.  

Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final. 

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang bersifat final hanya 

dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau 

imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun 

yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), 

anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya 

Dasar Pengenaan PPh 21 

1. Pegawai Tetap 

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, 

yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). 

2. Pegawai Tidak Tetap 

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:  

a. Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi 

Rp4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan 

cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.  

b. Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah 

melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang 

dari Rp4.500.000,00 dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah 

penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp450.000,00. 

c. Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp450.000,00 

atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp4.500.000,00, 

tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung 

dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah 

hari kerja yang sebenarnya.  

d. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah 

melebihi Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 
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17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan 

Kena Pajak yang disetahunkan  

e. Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak 

melebihi Rp450.000,00 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak 

melebihi Rp4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.  

 

 
 
 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  

 Besarnya PTKP adalah sebagai berikut:  

 Jumlah 

PTKP (per tahun) 

Jumlah PTKP (per 

bulan) 

 Diperuntukkan 

Rp54.000.000,00  Rp4.500.000,00  untuk diri Wajib Pajak orang pribadi  

Rp4.500.000,00 

tambahan  

Rp375.000,00 

tambahan  

untuk Wajib Pajak yang kawin  

Rp4.500.000,00 

tambahan  

Rp375.000,00 

tambahan  

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk 

setiap keluarga  

  

  

Tarif PPh 21: 

a. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final, sesuai dengan 
Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

sampai dengan Rp50.000.000,00  5%  

di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00  15 % 

di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00  25 % 

di atas Rp500.000.000,00  30 % 

 
b. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final berupa honorarium 

atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD 

dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS) adalah sebagai berikut: a. sebesar 0% 

(nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan 

Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan 

Bintara, dan Pensiunannya;  

c. b. sebesar 5% (persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS 

Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 

dan pensiunannya;  

d. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi 

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat 

Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.  

e. Dalam hal penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, bendahara pemerintah 

melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% (dua puluh persen) lebih 

tinggi dari tarif PPh untuk Pegawai yang memiliki NPWP. 

 

 

PPh PASAL 26 

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima atau 

diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. Bendahara pemerintah wajib 
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melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek 

Pajak luar negeri.  

PPh Pasal 26 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh sebesar 20% (dua puluh 

persen) dengan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak luar 

negeri. 

 

PPh PASAL 22 

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan 

pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan 

barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Pemungutan PPh 

Pasal 22 dilakukan oleh:  

1. bendahara pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;  

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar 

yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).  

 

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal:  

1. pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;  

2. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-

benda pos; dan  

3. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

 

Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah adalah nilai satu transaksi pembelian 

tersebut tidak dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur sehingga seolah-olah 

menjadi beberapa transaksi yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

 

PPh PASAL 23 

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui 

pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. 

Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:  

1. royalti, hadiah/penghargaan.  

2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.  

3. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa 

lain.  

Jasa Lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, antara lain: 

Jasa penilai (appraisal);  Jasa instalasi/pemasangan mesin, 
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di 
bidang konstruksi dan mempunyai izin 
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 
konstruksi;  

Jasa aktuaris;  Jasa pengolahan hasil pertanian, 
perkebunan, perikanan, peternakan, 
dan/atau perhutanan; 

Jasa akuntansi, pembukuan, dan 

atestasi laporan keuangan;  
Jasa dekorasi;  
 

Jasa hukum;  Jasa pencetakan/penerbitan;  
Jasa arsitektur;  Jasa penerjemahan;  
Jasa perencanaan kota dan arsitektur Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang 
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landscape; telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan;  

Jasa perancang (design); Jasa pelayanan kepelabuhanan;  
Jasa penunjang di bidang penerbangan 

dan bandar udara; 
pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 
telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau 
bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 
konstruksi dan inempunyai izin dan/atau 
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;  

Jasa penebangan hutan;  Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat 
transportasi darat, laut dan udara; 

Jasa pengolahan limbah; Jasa maklon;  
Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau 
tenaga ahli (outsourcing services);  

Jasa penyelidikan dan keamanan;  

Jasa perantara dan/atau keagenan;  Jasa penyelenggara kegiatan atau event 
organizer; 

Jasa kustodian/penyimpanan/ 
penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);  

Jasa pembasmian hama;  

Jasa pembuatan saranan promosi film, 
iklan, poster, photo, slide, klise, banner, 
pamphlet, baliho dan folder;  

Jasa kebersihan atau cleaning service; 

Jasa sehubungan dengan software atau 

hardware atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan 

perbaikan;  

 

Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan 
website; 

 

 Jasa internet termasuk 
sambungannya; Jasa penyimpanan, 

pengolahan, dan/atau penyaluran data, 

informasi, dan/ atau program;  

 

 
 
PPH PASAL 4 AYAT (2) 

Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:  

a. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan  

- Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, 

rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung 

pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, 

bangunan industri.  

- Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto 

nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak orang pribadi maupun 

badan.  

- Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/ terutang oleh 

penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, 

dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun 

disatukan).  

b. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  

- Objek PPh final adalah: 

a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi 

penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, 

penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.  

b. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta 

perubahannya.  

- Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: 

a. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 

selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana 
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atau Rumah Susun Sederhana yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan;  

b. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, 

badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, 

atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala 

daerah sesuai UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum.  

c. Jasa Konstruksi 

- Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lain.  

- Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi:  
Uraian Tarif 

Pelaksana Konstruksi 

a. Mempunyai Kualifikasi Usaha  

    - kecil 

    - selain kecil 

b. Tidak Mempunyai Kualifikasi Usaha 

 

 

2 % 

3 % 

4 % 

Perencana / Pengawas Konstruksi 

a. Dengan kualifikasi usaha 

b. Tanpa kualifikasi usaha 

 

4 % 

6 % 

 

 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang 

dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak 

ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, 

pembelian komputer, pembelian mesin absensi Pegawai, perolehan jasa konstruksi, 

perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan 

perolehan jasa atas tenaga keamanan. 

Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa 

dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:  

- pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;  

- pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah 

oleh real estate atau industrial estate;  

- pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak 

Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai;  

- pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar 

Minyak oleh PT Pertamina (Persero);  

- pembayaran atas rekening telepon;  

- pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan; 

- pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan 

perundang- undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN 
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Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa 

Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis 

barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya meliputi : 

a. minyak mentah (crude oil); 

b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap 

dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 

c. panas bumi; 

d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 

batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu 

(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 

mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 

perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah 

diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan 

trakkit; 

e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan 

f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 

perak, serta bijih bauksit. 

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 

banyak meliputi : 

a. beras; 

b. gabah; 

c. jagung; 

d. sagu; 

e. kedelai; 

f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 

g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 

proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, 

dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, 

diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 

h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, 

diasinkan, atau dikemas; 

i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 

lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; 

j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang 

telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-

grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, 

dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar 

yang dicacah. 
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3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. 

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 

Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN  

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi : 

a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 

b. jasa dokter hewan; 

c. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli 

fisioterapi; 

d. jasa kebidanan dan dukun bayi; 

e. jasa paramedis dan perawat; 

f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium; 

g. jasa psikolog dan psikiater; dan 

h. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh 

paranormal. 

2. Jasa pelayanan sosial meliputi: 

a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 

b. jasa pemadam kebakaran; 

c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 

d. jasa lembaga rehabilitasi; 

e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 

krematorium; dan 

f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat 

dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 

pengganti perangko tempel. 

4. Jasa keuangan, meliputi: 

a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu; 

b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 

kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana 

lainnya; 

c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, berupa: 

d. sewa guna usaha dengan hak opsi; 

e. anjak piutang; 

f. usaha kartu kredit; dan/atau 

g. pembiayaan konsumen; 

h. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai 

syariah dan fidusia; dan 

i. jasa penjaminan. 
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5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi 

kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang 

asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan 

asuransi. 

6. Jasa keagamaan, meliputi : 

a. jasa pelayanan rumah ibadah; 

b. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 

c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 

d. jasa lainnya di bidang keagamaan. 

7. Jasa pendidikan, meliputi : jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, 

seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, 

pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 

8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan. 

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau 

televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang 

tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan 

komersial. 

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan 

udara luar negeri. 

11. Jasa tenaga kerja, meliputi : 

a. jasa tenaga kerja; 

b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 

tersebut; dan 

c. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 

12. Jasa perhotelan, meliputi : 

13. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan 

kegiatan perhotelanuntuk tamu yang menginap; dan jasa penyewaan 

ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen dan hostel. 

14. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

15. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 

dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 

bayaran. 

16. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

17. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 

18. Jasa boga atau katering. 
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BEA MATERAI 

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut 

Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada prinsipnya, dokumen 

yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal 

sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan 

di muka pengadilan. 

 

a. Objek dan Tarif Bea Materai 

No. Objek Tarif 

1. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan 

tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian 

mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang 

bersifat perdata.  

Rp 6.000,00  

 

2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.  Rp 6.000,00  

3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

termasuk rangkap-rangkapnya.  

Rp 6.000,00  

 

4. Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing 

statement, dll, yang mempunyai harga nominal:  

a. 0 s.d. Rp250.000,00;  

b. Lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00  

c. Lebih dari Rp1.000.000,00  

 

 

-  

Rp 3.000,00  

Rp 6.000,00  

5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.  

a. 0 s.d. Rp 250.000,00;  

b. Lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00  

c. Lebih dari Rp1.000.000,00.  

 

-  

Rp 3.000,00  

Rp 6.000,00  

6. Cek dan bilyet giro  Rp 3.000,00  

7. Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam 

bentuk apapun:  

a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00;  

b. Harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00.  

 

Rp 3.000,00  

Rp 6.000,00  

8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di 

muka Pengadilan.  

Rp 6.000,00 

 

 

Bea Meterai tidak dikenakan atas: 

1. dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan 

penumpang dan barang; keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3; bukti untuk 

pengiriman dan penerimaan barang;  surat pengiriman barang untuk dijual atas 

tanggungan pengirim; surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-

surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 tabel diatas; 

2. segala bentuk ijazah; 

3. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya 

yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat- surat yang diserahkan 

untuk mendapatkan pembayaran itu  

4. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan 

bank; 

5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat 

disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;  

6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;  

7. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada 

penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang 

tersebut;  

8. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;  

9. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun.  
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KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENYETORAN 

Jenis Pajak Tanggal Penyetoran  Tanggal Pelaporan 

PPh Pasal 21  

 
Paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir  

Paling lama 20 hari setelah 

Masa Pajak berakhir  

 

PPh Pasal 22  

 
Paling lama 7 hari setelah 

tanggal pelaksanaan pembayaran  

Paling lama 14 hari setelah 

Masa Pajak berakhir  

PPh Pasal 4 ayat (2)  

 
Paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir  

Paling lama 20 hari setelah 

Masa Pajak berakhir  

 

PPN  

 
Paling lama 7 hari setelah 

tanggal pelaksanaan pembayaran  

 

Paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir  

 

PPh Pasal 23  

 

Paling lama tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir  

Paling lama 20 hari setelah 

Masa Pajak berakhir  

 

 

SANKSI 

Dalam hal Bendahara tidak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 

suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar: 

2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran 

 
 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Kesalahan Pemotongan Atau 
Pemungutan  

1. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang 

dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong 

atau dipungut dapat berupa:  

- pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak 

Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak 

Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;  

- pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang 

diterima oleh bukan subjek pajak; 

- pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak 

yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau  

- pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih besar daripada 

pajak yang seharusnya dipungut. 

2. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak 

dapat berupa:  

- pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak 

dipotong atau tidak dipungut;  

- pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau  

- pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak 

dipungut. 

3. Pihak yang mengajukan permohonan pengembalian:  

- dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait 

dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak 
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dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau 

dipungut;  

- dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait 

dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut 

tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, dalam hal ini adalah 

Bendahara;  

- dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait 

dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak 

dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut,dalam hal 

ini adalah Bendahara;  

- dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap 

orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut  

- dapat diminta kembali oleh orang pribadi atau badan tersebut melalui Wajib 

Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan (bendahara).  

4. Syarat Permohonan 

- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;  

- Wajib Pajak atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa khusus  

- permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (poin 1,2, dan 3) harus 

dilampiri dokumen berupa: 1) asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, 

atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur 

Pajak; 2) penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan 3) alasan 

permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya 

tidak terutang  

- permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3 (poin 4) harus dilampiri 

dokumen berupa: 1) asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau 

Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak; 2) 

penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; 3) alasan permohonan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak 

terutang; dan 4) surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada 

Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan pemungutan. 

 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan  

a. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, bendahara dapat 

mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.  

b. Pemindahbukuan tersebut meliputi:  

- pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran 

pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik 

sebagaimana tertera dalam BPN (Bukti Penerimaan Negara). Kesalahan tersebut 

dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, 

kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun 

Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran;  

- pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kesalaha tersebut terjadi dalam hal data 

yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan 

Wajib Pajak; 

- pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk 

lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat 

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak.  

c. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan BPN dan Bukti Pbk dapat 

dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. 
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d. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan BPN dan Bukti Pbk tidak dapat 

dilakukan dalam hal:  

- pemindahbukuan atas BPN yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur 

Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) 

Undang- Undang PPN;  

- pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan BPN yang kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau 

- pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan 

membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.  

e. Surat permohonan harus dilampiri dengan asli dokumen BPN atau asli Bukti Pbk 
(lembar ke-1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK OLEH BENDAHARA PEMERINTAH: 

1. Desa Sukonatar membentuk Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Desa terdiri dari PNS 

dan Non PNS. Bendahara Desa Gambiran membayar honorarium tim pada tanggal 

25 Maret 2016, dengan perincian sebagai berikut: 

Nama Golongan Honorarium 

1. Fitrianto 

2. Hartanto 

3. Yugana 

4. Bayu 

III/d 

II/b 

Non PNS 

Non PNS 

1.000.000 

750.000 

500.000 

500.000 

Jumlah 2.750.000 

 

Perhitungan PPh 21 sebagai berikut: 

Nama Golongan Honorarium Tarif Sifat PPh terutang 

1. Fitrianto 

2. Hartanto 

3. Yugana 

4. Bayu 

III/d 

II/b 

Non PNS 

Non PNS 

1.000.000 

750.000 

500.000 

500.000 

5 % 

0 %  

5 % 

5 % 

Final 

Final 

Final 

Final 

50.000 

0 

25.000 

25.000 

Jumlah 2.750.000   100.000 

 

2. Atas Kegiatan tersebut, Desa Gambiran mengadakan workshop tentang Pelayanan 

Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2016 dengan mengundang Andi 

Triyantoko (Non PNS, NPWP: 06.575.248.8-541.000), seorang ahli di bidang 

pelayanan publik dengan honor sebesar Rp1.000.000,00. 

 

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu:  

5% x Rp1.000.000,00 = Rp50.000,00 

 

3. Bendahara Desa Gambiran membayar makanan minuman olahan dalam kotak 

untuk kegiatan tersebut pada Restoran Alfa tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp 

4.000.000,00 

a. Perhitungan PPh Pasal 23 : 
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    2% X Rp 4.000.000,00 = Rp 80.000,00 

b. Perhitungan Pajak Daerah Restoran 10 % 

    10 % X Rp 4.000.000,00 = Rp 400.000,00 

*makanan minuman olahan dan bukan barang pabrikan 

 

4. Untuk mendukung pelaksanaan acara, Bendahara Desa Gambiran membeli ATK 

pada Toko Sinar tanggal 26 Maret 2016 sebesar Rp 2.500.000,00 (harga termasuk 

pajak). 

a. Perhitungan PPN : 

    10 % X DPP = 10 % X (100/110 X 2.500.000) = Rp 227.272,00 = Rp 227.300,00 

b. Perhitungan PPh 22 : 

    1,5 % X DPP = 1,5 % X 2.272.720 = Rp 34.095,00 = Rp 34.100,00 

 

5. Pada tanggal 16 Oktober 2015, Bendahara Desa Gambiran membeli bensin dari 

SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, 

membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta 

membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos. 

 

Perhitungan PPh Pasal 22:  

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut 

PPh Pasal 22. 

 

 

      Perhitungan  PPN :  

Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka 

tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena 

pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran 

tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda 

pos karena nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN oleh 

Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum. 

 

6. Bendahara Desa Gambiran melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga 

Rp20.000.000,00 (harga belum termasuk pajak) dari CV Susanto (NPWP/NPPKP 

01.222.355.5- 529.000) pada tanggal 11 April 2016.  

a. Perhitungan PPh 22 : 

    1,5 % X Rp 20.000.000,00 = Rp 300.000,00 

b. Perhitungan PPN : 

    10 % X Rp 20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 

 

7. Bendahara Desa Gambiran melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya 

dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN) pada tanggal 11 

April 2016.  

a. Perhitungan PPN : 

    10/110 X Rp 11.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 

b. Perhitungan PPh 22 : 

    1,5 % X Rp (100/110 X Rp 11.000.000,00) = Rp 150.000,00 

 

8. Desa Genteng Kulon akan melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun yang 

menjadi pemenang adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan 

Zaky, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi 

yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana 
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konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky 

adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi 

dengan kualifikasi usaha kecil.  

Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah sebesar Rp500.000.000,00 (tidak termasuk 

PPN). Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan yang 

dilaporkan. Di tahun 2016, dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksi 

kepada PT Jaya Karya pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,00 atas 

tagihan tanggal 15 Juli 2016 sedangkan pembayaran atas kontrak perencanaan 

konstruksi kepada Tuan Zaky dilakukan pada tanggal 5 Juli 2016 sebesar 

Rp5.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Juli 2016.  

a. Perhitungan PPh Final atas Jasa Konstruksi (PPh 23) 

    Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2016  

    Rp250.000.000,00 x 3% = Rp7.500.000,00 

 

    Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2016  

    Rp5.000.000,00 x 4% = Rp200.000,00 

 

b. Perhitungan PPN  

    Pelaksanaan konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2016  

     Rp500.000.000,00 x 10% = Rp50.000.000,00 

 
     Perencanaan konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2016  

    Rp5.000.000,00 x 10% = Rp500.000,00 

 

9. Pada tanggal 5 Juli 2016, Angga, Bendahara Desa Tambakrejo membayar sewa 

gedung olahraga pemuda semester kedua tahun 2016 di Jalan Pandan Nomor 1 

Muncar (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp10.000.000,00 dan biaya 

service charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN 

kepada PT Laris Makmur (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-902.000) yang beralamat di 

Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Muncar. 

 

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan 

service charge rukan 10% x Rp12.000.000,00 = Rp1.200.000,00. 

 

10. Bendahara Desa Licin membayar biaya servis Komputer 5 unit @  Rp 100.000,00 

tanggal 5 Februari 2016, pada CV Mentari dan 2 bulan kemudian tanggal 10 April 

2016, Bendahara Desa Licin membayar servis mesin pemotong rumput 10 unit @ 

Rp200.000,00 pada CV Lima (harga termasuk pajak). 

 

Perhitungan Pajak Servis Kompuetr 5 Februari 2016, sbb: 

2 % X (5 X 100.000) = 2 % X (500.000) = Rp. 10.000,00 

 

Perhitungan Pajak Servis Mesin Pemotong Rumput 10 April 2016, sbb: 

PPh 23 = 2 % X (10 X 200.000) = 2 % X 2.000.000 = Rp 40.000,00 

PPN = 10 % X (100/110 X 2.000.000) = 10 % X 1.818.182 = 181.818 = Rp 

181.850,00 

 

*servis termasuk jasa yang jika nilainya lebih dari 1 juta dikenakan PPN dan PPh 23 

*servis nilainya kurang dari 1 juta dikenakan PPh 23  

 

11. Bendahara Desa Kalirejo membayar sewa angkutan untuk kegiatan PKK 5 unit 

mobil avanza @ Rp 500.000,00 tanggal 10 Maret 2016 pada CV Delima. 

PPh 23 = 2 % X (5 X 500.000) = 2 % X 2.500.000 = Rp 50.000,00 
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PPN = 10 % X (100/110 X (5 X 500.000) =10 % X 2.272.727 = 227.272 = Rp 

227.300,00  

 

*sewa termasuk jasa yang jika nilainya lebih dari 1 juta dikenakan PPN dan PPh 23 

*sewa nilainya kurang dari 1 juta dikenakan PPh 23  

 

12. Bendahara Desa Bumiharjo membayar biaya servis printer 1 unit @  Rp 275.000,00 

pada tanggal 1 Desember 2016. 

PPh 23 = 2 % X 275.000 = Rp 5.500,00 

 

13. Bendahara Desa Jelum membayar sewa molen 2 unit @ Rp 400.000,00 untuk 

digunakan pada tanggal 4-5 Oktober 2016. 

PPh 23 = 2 % X (2 X 400.000) = 2 % X 800.000 = Rp 16.000,00 

 

14. Bendahara Desa Gintangan membayar pembelian bahan bangunan berupa semen, 

paku, kanstin, cat, paralon sebesar Rp 5.600.000,00 tanggal 9 April 2016 (harga 

termasuk pajak) pada UD Toko Bangunan. 

PPN = 10 % X (100/110 X 5.600.000,00) = 10 % X 5.090.909 = Rp 509.909,00  

       = Rp 509.950,00 

 

PPh 22 = 1,5 % X DPP = 1,5 % X 5.090.909 = Rp 76.363,64 = Rp 76.400,00 

 

*bahan bangunan berupa barang pabrikan dipungut PPN dan PPh 22 

 

 

15. Bendahara Desa Genteng Wetan membayar pembelian pasir kepada UD Jaya 

sebesar Rp 2.500.000,00 pada tanggal 20 Agustus 2016. 

PPh 22 = 1,5 % X 2.500.000 = Rp 22.500,00 

 

*bahan bangunan berupa bahan tambang/galian C dipungut PPh 22 tanpa PPN  

*bahan bangunan yang berasal dari alam dan mengalami proses lebih lanjut dipungut 

PPN dan PPh 22 

 

16. Bendahara Desa Tamansari membayar pembelian mamin pegawai pada Toko Surya 

berupa air minum dalam kemasan, biscuit, dan snack sebesar Rp 1.700.000,00 

(harga termasuk pajak) pada tanggal 30 Maret 2016 dan sebulan kemudian pada 

tanggal 27 April 2016 membayar pembelian mamin pegawai pada Toko Amalia 

berupa air minum dalam kemasan, biscuit, dan keripik sebesar Rp2.200.000,00 

(harga termasuk pajak).  

a. Transaksi tanggal 30 Maret 2016 

    PPN = 10 % X (100/110 X 1.700.000) = 10 % X 1.545.454 = Rp 154.545,00 

           = Rp 154.550,00 

b. Transaksi tanggal 27 April 2016 

    PPN = 10% X (100/110 X 2.200.000) = 10% X 2.000.000 = Rp 200.000,00 

    PPh 22 = 1,5 % X (100/110 X 2.200.000) = 1,5% X 2.000.000 = Rp 30.000,00 

*mamin pegawai dalam contoh diatas adalah barang pabrikan 

17. Bendahara Parijatah Wetan membeli buku bacaan sebanyak 40 judul buku untuk 

perpustakaan desa sebesar Rp 4.400.000,000 (harga termasuk pajak). Dalam struk 

pembelian terdapat pungutan PPN sebesar Rp 400.000,00. 

*tidak dipungut PPN karena disetor langsung oleh Penyedia / Toko ybs. 
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