PENCATATAN
Ringkasan
Pada Piagam Kesepakatan Kerjasama dicantumkan jumlah anggaran yang disetujui
dan termin pencairannya. Berdasarkan termin tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat
Nasional merekomendasikan pencairan dana yang pertama. Setelah dilakukannya
transfer dana, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan mengirimkan Bukti
Transfer via fax kepada Komunitas.
Komunitas yang sudah memeriksa catatan banknya diharapkan segera mengirimkan
Konfirmasi Penerimaan Dana yang ditandatangani di atas materai cukup, paling
lambat 5 hari setelah diterimanya dana.
Konfirmasi tersebut dikirim lewat pos, ditujukan ke Bagian Keuangan Sekretariat
Nasional, dilampiri credit note / credit advice / rekening koran yang menunjukkan
transaksi penerimaan dana seperti dimaksud di atas.
Pencatatan dilakukan dengan menggunakan media pencatatan sebagai berikut : untuk
program Komunitas kategori non programmatic approach, yang jumlah anggarannya <
100 juta rupiah cukup menggunakan Buku Kas.
Bagi program Komunitas kategori non programmatic approach yang jumlah anggarannya
= atau > 100 juta rupiah dan program Komunitas kategori programmatic approach,
disarankan menggunakan Catatan Transaksi Harian.

KOMUNITAS

non programmatic
approach

nilai < Rp 100.000.000

BUKU
KAS

nilai =, > Rp 100.000.000
CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN

KOMUNITAS
programmatic
approach

Catatan Transaksi Harian diharapkan mampu menjadi media pencatatan Komunitas
yang paling dasar/sederhana, sebelum Komunitas mampu mengoperasikan software
atau program aplikasi akuntansi tertentu.
Pencatatan dan pendokumentasian bukti didasarkan urutan tanggal, baik pada media
Buku Kas maupun Catatan Transaksi Harian. Bukti yang bisa menjadi lampiran
hanyalah bukti yang memenuhi standar persyaratan.
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Sedangkan formulir umum yang secara internal, Komunitas gunakan adalah :
a. Bukti Kas/Bank Keluar
b. Bukti Kas/Bank Masuk
c. Permintaan Uang Muka
d. Pertanggungjawaban Uang Muka

Format Baku Pencatatan
Ada 2 format yang bisa digunakan yaitu : Buku Kas dan Catatan Transaksi Harian.

Buku Kas
Hanya mencatat aktivitas kas, tidak mencatat aktivitas bank dan aktivitas lainnya.
Berisi informasi tentang :
1. Tanggal dan bulan transaksi
2. Deskripsi transaksi
3. No. referensi/No. bukti
4. Mutasi kas – penerimaan
5. Mutasi kas – pengeluaran
6. Saldo mutasi kas
7. Kode (ID) uang muka
8. Kode (ID) pengeluaran sesuai dengan kode anggaran
9. Baris pembanding
a. Total mutasi penerimaan
b. Total mutasi pengeluaran
c. Saldo mutasi kas
Pencatatan pada Buku Kas harus dilakukan berurutan sesuai tanggal transaksi dan
dilakukan per hari. Kwitansi atau nota yang terkait dengan pertanggungjawaban uang
muka dicatat sesuai dengan tanggal pertanggungjawabannya (bukan tanggal nota).
Mutasi kas normalnya tidak mungkin bersaldo minus.

Catatan Transaksi Harian
Mencatat seluruh aktivitas, baik moneter maupun non moneter. Berisi informasi
tentang :
1. Tanggal dan bulan transaksi
2. Deskripsi transaksi
3. No. referensi/No. bukti
4. Mutasi bank
5. Mutasi kas
6. Mutasi uang muka program
7. Mutasi piutang
8. Mutasi hutang
9. Mutasi penerimaan dan pengeluaran dana SEKNAS
10. Mutasi penerimaan dan pengeluaran dana SWADAYA
11. Kode (ID) pengeluaran sesuai dengan kode anggaran
12. Baris pembanding
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a. Total mutasi penerimaan
b. Total mutasi pengeluaran
c. Saldo mutasi
Pencatatan pada Catatan Transaksi Harian juga harus dilakukan berurutan sesuai
tanggal transaksi dan dilakukan per hari. Kwitansi atau nota yang terkait dengan
pertanggungjawaban uang muka dicatat sesuai dengan tanggal pertanggung
jawabannya (bukan tanggal nota).
Prinsip dasarnya adalah pencatatan secara akuntansi yang disederhanakan. Kita akan
mencatat transaksi minimal 2 kali (double entry).
Ada banyak sekali varian dan jenis transaksi yang mungkin terjadi. Untuk
menyederhanakan dan mempermudah pemahaman, akan diberikan contoh beberapa
transaksi utama. Apabila nantinya, ditemukan transaksi baru yang tidak dicontohkan,
perlakuannya akan menyesuaikan dengan transaksi contoh yang mempunyai substansi
paling mendekati.

Pemberian Nama File
Agar memudahkan proses koreksi dan konsolidasi, file dapat diberi judul dengan
aturan sebagai berikut :

BUKU
KAS

CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN

BK/Kode Komunitas/No PKK/Bulan/Tahun
BK 057 128 Okt 2003

CTH/Kode Komunitas/No PKK/Bulan/Tahun
CTH 057 128 Okt 2003
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