
 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR  109  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PONOROGO, 
 
Menimbang  : bahwa dalam rangka terciptanya keserasian, keselarasan dan 

tertib administrasi, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Tahun Anggaran 2023, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6323); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2022 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 
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7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. 

8. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara 
dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. 

9. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
daerah. 

14. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola 
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

15. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 
Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab 
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
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21. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

22. Kuasa Penggunaan Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melakukan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidangnya. 

25. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

26. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat 
keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasa. 

27. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan 
barang. 

28. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi 
tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang 
ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 

29. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

30. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
Kabupaten Ponorogo. 

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka perencanaan dan penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

33. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 
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34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

35. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana 
kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Bendahara Umum 
Daerah. 

37. Prakiraan maju (format estimate) adalah perhitungan 
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun 
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

39. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan 
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara 
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 
pencapaian alokasi dana. 

40. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan daerah. 

41. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 
yang menjadi hak dan kewajian setiap tingkatan dan/atau 
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus 
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewengannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat. 

42. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 

44. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

45. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas 
Daerah. 
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46. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

47. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

48. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah; 

49. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

50. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

51. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

52. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

53. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang harus dibayar 
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah. 

54. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan, perjanjian, atu berdasarkan sebab 
lainnya yang sah. 

55. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

56. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat 
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran. 

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

59. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan APBD 
oleh Pengguna Anggaran. 
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60. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

61. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD.  

62. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
unit kerja SKPD.  

63. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan 
uang yang bersumber dari transaksi PPKD.  

64. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD.  

65. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada unit kerja SKPD. 

66. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk 
keperluan transaksi PPKD.  

67. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah.  

68. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala 
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan.  

69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.  

70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.  
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71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung.  

72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat  
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan 
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.  

73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan 
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.  

74. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan 
Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

75. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan 
Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan 
tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu.  

76. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi 
yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, 
dan waktu pembayaran tertentu.  

77. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.  

78. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah 
berdasarkan SPM. 

79. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 
perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan 
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk 
kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, 
termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat 
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan 
dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang 
dituju di dalam negeri. 
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80. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang 
dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah 
daerah dan pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka 
pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. 

81. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut 
SPPD adalah surat tugas kepada pejabat Negara, pegawai 
negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 

82. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

83. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus. 

84. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang 
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang 
jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan kuasa 
pengguna anggaran. 

85. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

86. Pemanfaatan Barang adalah pendayagunaan barang milik 
daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun 
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

87. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau 
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik 
atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

88. Pemindahtanganan Barang adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan 
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau 
disertakan sebagai modal pemerintah. 

89. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

90. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan 
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis 
dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat  
Komitmen sesuai dengan penugasan Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya 
diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

91. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian professional 
dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan 
konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan 
profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang 
keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara 
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan 
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
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92. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan 
jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan 
barang. 

93. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan 
kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian 
pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi 
persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen 
atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota Tim Pengadaan 
Barang/Jasa (Procurenment Unit). 

94. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh 
panitia/pejabat pengadan/ Tim Pengadaan Barang/Jasa 
(Procurenment Unit) sebagai pedoman dalam proses 
pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia 
barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh 
panitia/pejabat pengadaan atau Tim Pengadaan Barang/Jasa 
(Procurenment Unit). 

95. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen 
dengan Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

96. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank 
umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh 
penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen 
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban 
penyedia barang/ jasa. 

97. Pakta Integritas adalah surat persyaratan yang ditandatangani 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ panitia pengadaan/pejabat 
pengadaan/ Tim Pengadaan Barang/Jasa (Procurenment 
Unit)/Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah 
dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

98. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia 
barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang 
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan 
tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama 
yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

99. Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil adalah kegiatan ekonomi 
rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah. 

100. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan 
teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan / atau 
menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di 
atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

101. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau 
pembuatan wujud fisik lainnya. 

102. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan 
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
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103. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang. 

104. Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar 
dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum 
dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh 
Menteri Komunikasi dan Informatika. 

105. Surat Kabar Propinsi adalah surat kabar yang beroplah besar 
dan memiliki peredaran luas di daerah propinsi, yang 
tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh 
Gubernur; 

106. E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai 
informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, 
produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi 
lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. 

107. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui 
sistem katalog elektronik. 

 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah; 
b. pelaksanaan, dan penatausahaan  pendapatan; 
c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; 
d. pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan; dan 
e. tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

 
 

BAB III 
SISTEMATIKA 

 
Pasal 3 

(1) Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika, 
sebagai berikut : 

BAB   I PENDAHULUAN 

BAB  II PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
DAERAH 

BAB  III PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN  
PENDAPATAN 

BAB  IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 
BELANJA 



/
Salinan sesuai n engan aslinya 

KEPALA BA IAN HUKUM 
SEKRETA IAT DAERAH 
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BAB V 	PELAKSANAAN 	DAN 
PEMBIAYAAN 

BAB VI 
	

TATA CARA PENGADAAN 
PEMERINTAH 

BAB VII 	PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci Pedoman Teknis Pelaksanaan, 
Penatau sahaan 	dan 	Pertanggungjawaban 	Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 29 Desember 2022 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 29-12-2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

-L'L‘RITA nAwp 	y- A,..1=2"E Tp,A,TwN pr-1,NrnRr-NrIn TAHUN 2022 Nr'Itilr'R 109. 

PENATAUSAHAAN 

BARANG DAN JASA 

SOEGENG 	KOSO S.H. M.H. 
NIP. 1968 605 199303 1 003 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 
  NOMOR : 109      TAHUN 2022 
  TANGGAL : 29 DESEMBER 2022 

 
 

URAIAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 
 
 

BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu diterbitkan 
suatu pedoman teknis untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara 
umum sebagai instrumen atas kewajiban pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pelayanan publik.  

Sebagaimana diketahui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 pada tanggal 29 
Desember 2022 yang lalu. Sesuai sifat dan fungsinya APBD juga harus mampu 
mewadahi dan menampung seluruh kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan 
benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan lahiriah 
maupun kebutuhan batiniah dengan melihat potensi yang dimiliki, dimana 
anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara 
menyeluruh betul-betul dapat diwujudkan. 

Dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah diharapkan seluruh satuan kerja pemerintah daerah senantiasa 
mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar 
pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan 
sebelumnya, hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat. 

Disamping itu, perlu memperhatikan beberapa prinsip utama 
(pengarusutamaan) yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur 
negara yaitu mencakup perlunya mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, 
pola pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, tata pengelolaan 
yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan 
pembangunan daerah tertinggal, desentralisasi dan otonomi daerah, serta padat 
karya. 

Sedangkan arah dan kerangka program yang perlu mendapatkan 
perhatian Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2023 yang menjadi prioritas pembangunan daerah dengan mengacu 
pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026. 
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Sehubungan hal tersebut untuk mencapai sasaran prioritas 
pembangunan nasional tahun 2023 secara umum, dalam pelaksanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 
diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan 
kebijakan pemerintah daerah sehingga apa yang telah diformulasikan dalam 
Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran yang dibahas dan 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai landasan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat direalisasikan 
seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap mengacu dan mendasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini 
dimaksudkan agar menjadi pedoman dalam mengelola dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel  sesuai dengan harapan 
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ponorogo. 
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BAB II 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  

KEUANGAN DAERAH 
 

A. KERANGKA PENGATURAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang 
ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas 
APBD, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup 
proses-proses sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

3. Penyiapan DPA-SKPD 

4. Anggaran Kas dan SPD 

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
 

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan 
keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam 
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola 
oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 
dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan 
anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan 
kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

4. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan 
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak 
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  
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6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 
atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran 
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas 
Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

7. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran 
atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 
APBD.  

8. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan : 
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungiawaban; 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembantu; 
g. Bendahara Khusus; dan 
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

9. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan 
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya 
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.  

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya 
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA. 

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan 
melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan 
keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

 
Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala 

adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah 
menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun 
anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, 
dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. 

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan 
pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara 
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini   
meliputi : 
a. Pembukaan RKUD 
b. Pembukaan Rekening Operasional 
c. Pembukaan Rekening SKPD  
d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek  
e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah  
f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Bupati ini membuat 
ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah 
sebagai berikut : 
a. Pembukaan RKUD 

Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank 
umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat 
adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan 
digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Kepala Daerah juga 
harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
1) Reputasi Bank 

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, 
bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-
kasus lain yang merugikan nasabah. 

2) Pelayanan Bank 
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan 
memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan 
dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk 
Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-
pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan 
lain-lain. 

3) Manfaat 
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan 
daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan 
masyarakat. 

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti 
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan 
pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat : 
1) jenis pelayanan yang diterima; 
2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana; 
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3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan 
8) tata cara penyelesaian perselisihan. 
Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum 
Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa 
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada 
bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang 
berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis 
yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan 
pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang 
berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan 
pada belanja daerah. 

b. Pembukaan Rekening Operasional 
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan 
rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran  pelaksanaan 
operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang 
sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. 
1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan 

sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme 
penerimaan pendapatan daerah.  

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.  
Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening 
Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka 
rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat 
persetujuan Kepala Daerah. 
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau 
sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. 
Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud 
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan 
pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait. 
Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional 
penerimaan adalah sebagai berikut : 
1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima 

setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui 
bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan 
yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.  

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening 
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke 
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari 
pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS 
antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum 
bersangkutan. 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional 
adalah sebagai berikut: 
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1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening 
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah 
sesuai rencana pengeluaran. 

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada  
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, 
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran 
serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan 
bendahara pengeluaran pembantu. 

c. Pembukaan Rekening SKPD 
Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut: 
1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening 
bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai 
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 
a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD 

sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudahmekanisme 
penerimaan pendapatan daerah.  

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk 
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening 
Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka 
rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala 
Daerah. 
1) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung 

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD 
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening 
penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke 
Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. 
Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara 
penerimaan SKPD. 

2) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang 
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang 
persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh 
bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka 
atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara 
pengeluaran pembantu SKPD. 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam pengelolaan 
kas.  
Uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan 
dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek 
merupakan investasi yang dapat segera diperjual-belikan/dicairkan, 
ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta 
dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam 
investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) 
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang 
secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek 
dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seperti dinyatakan di atas bahwa 
investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui 
Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 



-8- 
 

1) Deposito 
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh 
bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan 
tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana 
uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, 
imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih 
tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan 
penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang 
ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi 
atau Bank Pembangunan Daerah. 
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito 
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya 
ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan. 

2) Surat Utang Negara 
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa 
surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan 
pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan 
oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN 
serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun 
anggaran. 
Surat Utang Negara terdiri atas : 
a) Surat Perbendaharaan Negara 
b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 

12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 
3) Obligasi Negara 

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan 
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara 
diskonto. Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi 
jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan 
Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara 
investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan 
perundangundangan tentang SUN. 

4) Sertifikat Bank Indonesia 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 
berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan 
dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku 
pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar 
berdasarkan sistem lelang. 

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas 
daerah, dan kualitas pelayanan publik.  

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan 
dalam waktu dekat (idle cash). 

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka 
pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah 
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan 
dan hasil analisa pemilihan investasi.  
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4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas 
rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis 
investasi jangka pendek yang dipilih dengan  menerbitkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah. 

5) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan Surat 
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan 
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang 
dipilih.  

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah paling lambat per 31 Desember tahun berjalan. 

e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah.  
PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan 
daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan 
oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 
Bagian 1: Penerimaan RKUD 
1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, 

BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada 
kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 
3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas 

Umum. 
Bagian 2: Pengeluaran RKUD 
1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran 

uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen 
surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.  

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas 
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom 
nomor bukti. 

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 
1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dilakukan secara elektronik.  

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum 
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum 
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan 
oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada  kas umum 
daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 
a)  Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 
b)  Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. 
Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari 
kerja pertama setiap minggunya kepada Kepala Daerah atau dapat 
diserahkan sesuai kebutuhan. 

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah 
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D 
secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan 
keuangan daerah yang terintegrasi. 
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3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai 
berikut: 
a. Buku Kas Umum BUD 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
BENDAHARA UMUM DAERAH 
TAHUN ANGGARAN ................ 

 
BUKU KAS UMUM 
Periode : ............... 

 
No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Disiapkan oleh, 

BUD/Kuasa BUD 

 
Nama 

NIP.  ................ 
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b. Laporan Posisi Kas Harian 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
LAPORAN POSISI KAS HARIAN 
TAHUN ANGGARAN ................ 

 
Hari : ................................. 
Tanggal : ................................. 
Periode : ................................. 
 

No. Nomor Bukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran SP2D STS Lain-lain 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Jumlah   
Perubahan Posisi Kas Hari ini   

Posisi Kas (H-1)  
Posisi Kas (H)  

       
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD : Disiapkan oleh, 

BUD/Kuasa BUD 

 
Nama 

NIP.  ........ 

Saldo Bank 1 : Rp.  
Saldo Bank 2 : Rp.  
Dst : Rp.  
Total Saldo Kas *) : Rp  
   
   
   
     
     
     
     
     
     
*) Total Saldo Kas harus sama dengan Posisi Kas (H) 
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c. Rekonsiliasi Bank 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
REKONSILIASI BANK 

TAHUN ANGGARAN ................ 

 
Periode : .......................... 
 
1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku   Rp .......................... 
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank   Rp .......................... 
 Selisih   Rp .......................... 
 

A. 
Keterangan Selisih 
Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, 
belum dicatat oleh Bank 

 

 a. STS No. ......... Rp. .............................   
 b. Bukti lain yang sah Rp. .............................   
 c. Dst. Rp. ............................. Rp. ............................. 
     Rp. ............................. 
       

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, 
belum dicatat oleh Bank 

    

 a. SP2D No. ......... Rp. .............................   
 b. Bukti lain yang sah Rp. .............................   
 c. Dst. Rp. ............................. Rp. ............................. 
     Rp. ............................. 
       

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, 
belum dicatat oleh Buku 

    

 a. Nota Kredit No. ......... Rp. .............................   
 b. Pendapatan Bunga Rp. .............................   
 c. Pendapatan Jasa Giro Rp. .............................   
 d. Bukti lain yang Sah Rp. .............................   
 e. Dst Rp. ............................. Rp. ............................. 
     Rp. ............................. 
       

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, 
belum dicatat oleh Buku 

    

 a. Nota Debet No. ......... Rp. .............................   
 b. Biaya Administrasi Bank Rp. .............................   
 c. Bukti lain yang Sah Rp. .............................   
 d. Dst Rp. ............................. Rp. ............................. 
     Rp. ............................. 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bendahara Umum Daerah 

 
Nama 

NIP.  ........ 
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS  

1. Ketentuan Umum  

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran 
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak 
ketiga yang telah ditentukan.  

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah 
sebagai berikut:  
a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:  

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus 
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap 
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;  

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah 
antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat 
Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 
21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan kematian;  

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh 
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu 
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya 
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud 
antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, 
uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga 
apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang 
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang 
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini 
pemerintah daerah.  

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar 
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari 
dokumen kelengkapan transaksi.  

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan 
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga 
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak 
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya 
disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di 
bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan.  

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak 
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka 
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.  

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan 
sebagai berikut:  
1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui 
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.  
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2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak 
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, 
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban 
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan 
SKPD yang ditetapkan.  

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran 
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran 
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP  

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ 
Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan 
perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran 
belanja melalui UP/GU/TU/LS.  

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ 
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai 
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.  

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara 
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan 
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.  

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD  
1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas 

transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari 
belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung 
oleh bank.  

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 
yang telah ditentukan.  

3) Jaminan  
Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan  
a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia 

barang/jasa ke rekening RKUD.  
b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia 

barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya 
kepada pemerintah daerah.  

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD 
yang berisi:  
(1) Perintah Pencairan Uang;  
(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;  
(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;  
(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa 

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya  



-15- 
 

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan  
a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak 
ketiga.  

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan 
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.  

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang 
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.  

 
 

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)  

1. Ketentuan Umum  

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci 
sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.  

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:  

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD  
a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala 
SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 
Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 
3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
APBD ditetapkan.  

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal 
yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun 
Rancangan DPA-SKPD meliputi:  
1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;  
2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD 

dalam tahun anggaran yang direncanakan;  
3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;  
4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;  
5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;  
6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 

paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat 
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;  

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.  
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Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD  

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 
pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah 
surat pemberitahuan diterima.  

Rancangan DPA-SKPD mencakup:  
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang digunakan untuk 

menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari 
akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis 
yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja 
menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-
Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran 
Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.  

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang digunakan untuk 
menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian 
objek dan sub rincian objek pendapatan.  

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk 
menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan 
jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD 
yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.  

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang digunakan 
untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran 
yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, 
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, 
kegiatan dan sub kegiatan SKPD.  

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang digunakan untuk 
menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan 
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat 
jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan 
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek 
penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.  

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD  
a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan 

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.  
b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 

(enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD.  
Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen 
verifikasi antara lain:  
1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;  
2) analisis standar belanja;  
3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);  
4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; dan/atau  
5) petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi 

khusus.  
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD 

melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan 
kepada TAPD.  
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Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD  

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang 
telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut: 
3.1. Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD 
 

 
KABUPATEN PONOROGO 

 
PERSETUJUAN REKAPITULASI 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 
 

TAHUN ANGGARAN ......... 
 

 Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah : 
a. Nama  : ..................... 
b. NIP.  : ..................... 
c. Jabatan  : ..................... 

 
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo  sebagai  dasar  
pelaksanaan anggaran daerah Tahun  Anggaran ..... 
 

Kode Nama Formulir 
DPA – SKPD Ringkasan DPA - SKPD 
DPA – PENDAPATAN SKPD  Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
DPA - BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
DPA – PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan SKPD 
 
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disetujui oleh, 

Sekretaris Daerah 

 
Nama 

NIP.  ........ 

Ponorogo, Tanggal .............. 
Disahkan Oleh, 

PPKD 

 
Nama 

NIP.  ........ 
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3.2 Format DPA – SKPD 
 

 
KABUPATEN PONOROGO 

 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 
 

TAHUN ANGGARAN ......... 
 

URUSAN PEMERINTAHAN : X .................................... 
BIDANG URUSAN : X.XX .................................... 
ORGANISASI : X.XX.XX .................................... 

 
Pengguna Anggaran : 
a. Nama  : ..................... 
b. NIP.  : ..................... 
c. Jabatan : ..................... 

 
Kode Nama Formulir 

DPA – PENDAPATAN SKPD  Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
DPA - BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
DPA – PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan SKPD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disahkan oleh, 
PPKD 

 
Nama 

NIP.  ........ 

Ponorogo, Tanggal .............. 
Pengguna Anggaran 

 
Nama 

NIP.  ........ 
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3.3 Ringkasan DPA-SKPD 
Halaman  ................ 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir 

DPA-SKPD Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran .................... 

Organisasi : X.XX.XX .................     
 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode 
Rekening Uraian Jumlah 

(Rp) 
1 2 3 

  Pendapatan  
       
       
  Belanja  
       
       
    Surplus/(Defisit)  
  Penerimaan Pembiayaan    
       
       
  Pengeluaran Pembiayaan    
       
       
    Pembiayaan Netto  

Rencana Realisasi 
Penerimaan per Bulan*) 

Rencana Penarikan 
Dana per Bulan*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari Rp. .............. Januari Rp. .............. 
Pebruari Rp. ................ Pebruari Rp. ................ 
Maret Rp. ................ Maret Rp. ................ 
April Rp. ................ April Rp. ................ 
Mei Rp. ................ Mei Rp. ................ 
Juni Rp. ................ Juni Rp. ................ 
Juli Rp. ................ Juli Rp. ................ 
Agustus Rp. ................ Agustus Rp. ................ 
September Rp. ................ September Rp. ................ 
Oktober Rp. ................ Oktober Rp. ................ 
Nopember Rp. ................ Nopember Rp. ................ 
Desember Rp. ................ Desember Rp. ................ 
Jumlah Rp. .............. Jumlah Rp. .............. 
 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 
No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan 
1.     
2.     
3.     

Dst.     
 
*) Sesuai dengan periodesasi SPD 
 

Ponorogo, Tanggal ...... 

Pengguna Anggaran 

   

 

   

Mengesahkan, 

PPKD 
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3.4 Format DPA – Pendapatan SKPD 
 

Halaman  ................ 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Formulir 
DPA 

PENDAPATAN
SKPD 

Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran .................... 

Organisasi : X.XX.XX .................     
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kode 

Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah 
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) 

      
      
      
      
      
      
      
      

Jumlah  
 
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari Rp. ..............    
Pebruari Rp. ................    

Maret Rp. ................    

April Rp. ................    

Mei Rp. ................    

Juni Rp. ................    

Juli Rp. ................    

Agustus Rp. ................    

September Rp. ................    

Oktober Rp. ................    

Nopember Rp. ................    

Desember Rp. ................    

Jumlah Rp. ..............    
Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 

No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan 
1.     
2.     
3.     

Dst.     
 
*) Sesuai dengan periodesasi SPD 
 
 
 
 
 
 

Ponorogo, Tanggal ...... 

Pengguna Anggaran 

 

 

   

Mengesahkan, 

PPKD 
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3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD 
Halaman  ................ 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Formulir 
DPA RINCIAN 

BELANJA 
SKPD 

Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran .................... 

Nomor DPA  : ...........................  
Urusan Pemerintahan : X       ...................... 
Bidang Urusan : X.XX ...................... 
Program : X.XX ...................... 
Kegiatan  : X.XX ...................... 
Organisasi : X.XX ...................... 
Unit : X.XX ...................... 
Alokasi Tahun - 1 : Rp.     (terbilang) 
Alokasi Tahun : Rp.     (terbilang) 
Alokasi Tahun +1 : Rp.     (terbilang) 
 

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan 
Indikator Tolok Ukur Kinera Target Kinerja 

Masukan   
Keluaran   
Hasil   
Kelompok Sasaran Kegiatan : .......................................... 
 
Sub Kegiatan : X.XX.XX 
Sumber Pendanaan : .................................... 
Lokasi : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/ 

Kelurahan) 
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) 
Waktu Pelaksanaan : Mulai ...... sampai ......... 
Keterangan : ...... 

Kode 
Rekening Uraian 

Rincian Perhitungan Jumlah 
Koefisien/ 
Volume Satuan Harga PPN (Rp) 

       
       
       
       

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  
 
Sub Kegiatan : X.XX.XX 
Sumber Pendanaan : .................................... 
Lokasi : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/ 

Kelurahan) 
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) 
Waktu Pelaksanaan : Mulai ...... sampai ......... 
Keterangan : ......     

Kode 
Rekening Uraian 

Rincian Perhitungan Jumlah 
Koefisien/ 
Volume Satuan Harga PPN (Rp) 

       
       
       
       

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  
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Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari Rp. ..............    
Pebruari Rp. ................    

Maret Rp. ................    

April Rp. ................    

Mei Rp. ................    

Juni Rp. ................    

Juli Rp. ................    

Agustus Rp. ................    

September Rp. ................    

Oktober Rp. ................    

Nopember Rp. ................    

Desember Rp. ................    

Jumlah Rp. ..............    
Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 

No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan 
1.     
2.     
3.     

Dst.     
 
*) Sesuai dengan periodesasi SPD 

 

Ponorogo, Tanggal ...... 

Pengguna Anggaran 

 

 

   

Mengesahkan, 

PPKD 
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH   

1. Ketentuan Umum  

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 
periode.  

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:  
a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai 
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.   

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan 
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang 
datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas 
SKPD.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah 

daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek 
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap 
bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam 
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.  

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek 
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen 
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan 
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan 
setiap bulan.  

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah 
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek 
setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam 
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas 
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk 
setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah 
ditetapkan.  
Rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan 
waktu pelaksanaan sub kegiatan yang sifatnya rutin selama 12 bulan 
dapat diatur sbb :  20% Tribulan I, 30% Tribulan II, 35 % Tribulan III 
dan 15 % untuk Tribulan IV. 

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja 
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas 
keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran 
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap 
bulan.  

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar 
penyusunan SPD.  

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD 

dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.   
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b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.   

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 
2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.   

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan 
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:  
1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;  
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan 

dana dalam DPA-SKPD.  
e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, 

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.   
f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah kepada PPKD selaku BUD.  
g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak 
dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.   

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:  
3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

 

 
KABUPATEN PONOROGO 

ANGGARAN KAS 
TAHUN ANGGARAN ........ 

Halaman ....... 

Kode 
Rekening Uraian 

Anggaran 
Tahun ini 

(Rp) 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Saldo Awal Kas              

 Pendapatan Asli 
Daerah 

             

 − Pajak Daerah              

 − Retribusi  
Daerah 

             

 − Dst .....              

               

 Pendapatan 
Transfer 

             

 - Transfer 
Pemerintah 
Pusat 

             

 Dst...              

 Dst..              

               

 Penerimaan 
Pembiayaan 

             

 Penggunaan 
SilPA ..... 

             

 Dst  ........              
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Jumlah Pendapatan dan 
Penerimaan Pembiayaan 

             

 

Jumlah Alokasi Kas yang 
tersedia untuk Pengeluaran 

     

 

Alokasi Belanja dan 
Pengeluaran Pembiayaan 

             

 Belanja Operasi              

 - Belanja 
Pegawai 

             

 - Belanja 
Barang dan 
Jasa 

             

 - Dst..              

               

 Belanja Modal              

 Belanja Mlodal 
Tanah 

             

 Dst....              

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Belanja Tidak 

Terduga 
             

               

 Belanja Transfer              

               
 Pengeluaran 

Pembiayaan 
             

 - Pembayaran 
cicilan Pokok 
utang 

             

 - Dst .....              

               
Jumlah Alokasi Belanja dan 
Pengeluaran Pembiayaan per 
Bulan 

             

Jumlah Alokasi Belanja dan 
Pengeluaran Pembiayaan per 
Triwulan 

     

 
Sisa Kas (Jumlah Kas Yang 
Tersedia utnuk pengeluaran 
setelah dikurangi Belanja dan 
Pengeluaran Pembiayaan per 
Triwulan. 

     

 

Ponorogo, Tanggal, ............ 
Disahkan Oleh, 

PPKD Selaku BUD 

 
Nama  

NIP. ....... 
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3.2. Format Anggaran Kas SKPD 
 

 
KABUPATEN PONOROGO 

SKPD ................. 
Anggaran Kas SKPD 

Tahun Anggaran ......... 
 

Halaman ....... 

Kode 
Rekening Uraian 

Anggaran 
Tahun ini 

(Rp) 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV UP 
/ 

GU 
LS TU Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rencana Rekapan 
Pendapatan dan/atau 
Penerimaan Pembiayaan 

                

                  
                  
                  

Jumlah Rencana Pendapatan 
dan/atau Penerimaan 
Pembiayaan per Bulan 

                

Jumlah Rencana Pendapatan 
dan/atau Penerimaan 
Pembiayaan per Triwulan 

        

 
Rekapan Rencana Belanja 
dan/atau Pengeluaran 
Pembiayaan Per DPA-SKPD 

        

No. DPA-
SKPD 

Sub Kegiatan                 

                  
                  
                  

Jumlah Rencana Belanja 
dan/atau Pengeluaran 
Pembiayaan per Bulan 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

Jumlah Rencana Belanja 
dan/atau Pengeluaran 
Pembiayaan per Triwulan 

        

                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........., Tanggal, ............ 
Disiapkan Oleh, 

Kepala SKPD 

 
Nama  

NIP. ....... 



-29- 
 
F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)  

1. Ketentuan Umum  

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) atas pelaksanaan APBD.  

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD 
dengan mempertimbangkan:  
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;  
b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan  
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum 

dalam DPA SKPD.  

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD 
untuk ditandatangani.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD 

atau unit SKPD setiap periodik.  
b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, 

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat 
melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang 
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang 
menyelenggarakan fungsi SKPKD.  

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat 
kondisi sebagai berikut:  
1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas; atau  
2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak.  
3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran 

berikutnya.  
4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas 

pemerintah daerah.  
b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD 

untuk disahkan.  
c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala 

SKPD.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:  
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3.1 Format SPD 

  
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 
 

NOMOR : .............................. 
 

TENTANG 
 

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN ........ 

 
PPKD SELAKU BUD 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan 

tahun anggaran ...... berdasarkan DPA-SKPD/Perubahan DPA-
SKPD, dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disiapkan 
pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

Mengingat : 1. Peraturan Daerah ........ tentang Penetapan APBD/PAPBD 
Provinsi/Kabupaten/ Kota ....... Tahun Anggaran ...........; 

  2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ...... Tahun ...... tentang 
Penjabaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota ........ Tahun 
Anggaran ...........; 

  3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) 

Provinsi/Kabupaten/Kota...... Tahun .......; 

  4. ..................... 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ............, Tanggal 
.........., Bulan .......... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ........ 
Menetapkan/menyediaan kredit anggaran sebagai berikut : 

1. Dasar Penyediaan Anggaran : 
DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD : ........................................................... 

2. Ditujukan kepada SKPD  : ........................................................... 

3. Kepala SKPD  : ........................................................... 

4. Jumlah Penyediaan Dana  :  Rp.  .................................................... 
 (Terbilang .....................................) 

5. Untuk Kebutuhan  :  Bulan ....................... s.d. .................. 

6. Ikhtisar Penyediaan Dana   : 
a. Jumlah Dana DPA-

SKPD/Perubahan DPA-SKPD 
: Rp. ..................................................... 

(Terbilang .........................................) 
b. Akumilasi SPD Sebelumnya : Rp. ..................................................... 

(Terbilang .........................................) 
c. Sisa Dana yang belum diSPD-

kan 
: Rp. ..................................................... 

(Terbilang .........................................) 
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d. Jumlah Dana yang diSPD-kan 
saat ini 

: Rp. .................................................... 
(Terbilang .........................................) 

e. Sisa Jumlah Dana DPA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD 
yang belum diSPD-kan 

: Rp. .................................................... 
(Terbilang .........................................) 

Ketentuan-ketentuan lain.             : 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di ............................. 
Pada Tanggal ................................ 
 

PPKD SELAKU BUD 

 
NAMA ........ 

NIP. .............. 
 
 

Tembusan disampaikan kepada : 
1. Inspektur. 
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana 
Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) 

 
 
Nomor SPD  : ............................... 

Tanggal   : ............................... 

SKPD   : ............................... 

Periode   : ............................... 

Tahun Anggaran : ............................... 

Nomor dan Tanggal  : ............................... 

DPA-SKPD/Perubahan 

DPA-SKPD. 

No. 
Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Anggaran Akumulasi 
SPD 

Jumlah 
SPD Periode 

ini 

Sisa 
Anggaran Kode Nama 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Jumlah     
 
Jumlah Penyediaan Dana Rp. .................. 
(terbilang : .................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : ............ 
Pada Tanggal : ............ 

 
PPKD Selaku BUD 

 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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BAB  III 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN 

 
 

A. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN  

1. Ketentuan Umum  

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah 
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan 
daerah.  

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi 
penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, 
penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku 
bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/ 
bendahara penerimaan pembantu.  

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, 
aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa penatausahaan pendapatan 
pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran 
pendapatan, adalah sebagai berikut:  
a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).  
b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan 
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.  

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 
Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, 
serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 
(satu) hari.   

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 
atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.  

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau 
nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat 
tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD 
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya:  
1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah 

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan 
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, 
penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari, dan/atau  

2) atas nama pribadi.  
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. 
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran 
pendapatan daerah, dapat dibedakan:  
1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; 

dan/atau  
2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 

penetapan).  
b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan 

daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai 
berikut:  
1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh 

Kepala Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai 
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan.  

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak 
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti 
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.  

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada 
dokumen/bukti meliputi:  
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);  
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);  
c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);  
d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 
e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);  
f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT);  
g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);  
h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);  
i) Surat Tanda Setoran (STS);  
j) Nota Kredit dari Bank;  
k) Surat Perjanjian;  
l) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan;  
m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau  
n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan.  
4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam 

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan 
secara tunai dan non tunai, dengan cara:  
a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan 

dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain 
yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan 
didokumentasikan dalam Register STS.  
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b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai 
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media 
elektronik lainnya.  

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah 
setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media 
elektronik lainnya.  

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan 
wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan 
SKPKD, sebagai berikut: 

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan 

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD 
yang memiliki tugas dan wewenang 
pengelolaan pajak 

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD 
yang memiliki tugas dan wewenang 
pengelolaan retribusi 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

Bendahara Penerimaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi BUD, kecuali:  
1. Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan di SKPD 
terkait  

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh 
BLUD terkait  

3. Pendapatan Hibah Dana BOS, 
Dana kapitasi dan pendapatan 
lainnya yang dikelola oleh 
Bendahara Khusus. 

Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Pemerintah Daerah 

Hibah 

Dana Darurat 

Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan 
Perundangundangan 

 
2. Ketentuan Pelaksanaan  

a. Tahap Penetapan dan Penagihan  
Bagian 1 – Penetapan Pendapatan  
1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah 

atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 
penetapan pendapatan daerah.  

2) Penetapan pendapatan dapat berupa:  
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);  
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);  
c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);  
d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar.  
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4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib 
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada 
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai 
dasar penagihan.  

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.  

6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 
berdasarkan dokumen penetapan.  

Bagian 2 – Penagihan  
Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, 
surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media 
elektronik lainnya.  
Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:  
1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan 

dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.  
2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.  
3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak 

yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah 
Daerah. 

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:  
a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;  
b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada 

pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 
ditandatangani oleh pihak ketiga;  

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan PPK-SKPD.  

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:  
a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga;  
b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 

Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik 
penagihan pendapatan.  

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis 
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media 
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban 
untuk membayar pendapatan daerah.  

b. Tahap Penerimaan Pendapatan  
1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai 
berikut:  
a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat 

tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.  

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah 
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada 
dokumen penetapan.  
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c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan 
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak 
ketiga. 

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, 
dilakukan sebagai berikut:  
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan 
pendapatan.  

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:  
(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;  
(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara 

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 
ditetapkan pada dokumen penetapan.  

3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah 
setelah Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan validasi.  

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang 
telah melakukan pembayaran.  

5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan 
dengan cara:  
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas 
penerimaan pendapatan SKPD; dan  

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan validasi sebagai berikut.  

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan 
pendapatan yang diterima langsung RKUD.  

7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak 
diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan 
wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang 
diterima langsung RKUD;  

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah 
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.  

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai 
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Penerimaan Pembantu melakukan validasi.  
a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan 

melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui 
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia 
jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non 
bank.  

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic 
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, 
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic 
Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan 
transaksi berbasis elektronik lainnya.  
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c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.  

c. Tahap Penyetoran Pendapatan   
1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan 
penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 
hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam 
Peraturan Kepala Daerah.  

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening 
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.  

 
3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain 
sebagai berikut: 

 
1.1. STS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
SURAT TANDA SETORAN (STS) 

 
No. STS   : ............................ 
Tanggal   : ............................ 
Bank   : ............................ 
No. Rekening  : ............................ 
Penerimaan Tanggal : ............................ 
 
Haraf diterima uang sebesar Rp............. (terbilang : ............................) 
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : 
 
No. Kode Rekening Uraian Jumlah 
    
    
    
    

Jumlah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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1.2. Register STS 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
REGISTER STS 

Periode : ......................... 
 

No. No.STS Tanggal Kode 
Rekening Uraian Jumlah Saldo Ket. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN  

1. Ketentuan Umum  

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas 
penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi 
kewenangannya.  

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, 
menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib 
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 

menggunakan buku-buku sebagai berikut:  
1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran  
2) Register STS  
3) Buku Kas Umum  
4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.  

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, 
antara lain:  
1) Tanda Bukti Penerimaan  
2) Surat Tanda Setoran  
3) Nota Kredit Bank  
4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di 

atas  
c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, 

antara lain:  
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai  
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening 

bendahara penerimaan  
3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum 

Daerah  
d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai  

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda 
Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan 
sesuai dengan kode rekening pendapatan.  

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada 
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.  

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.  

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non 
Tunai  
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan 
bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) 
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 
penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.  

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai 
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 
pengeluaran  

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.  

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD  
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan 
(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah 
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di 
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.  
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2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai 
berikut:  

3.1 Buku Kas Umum 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU KAS UMUM 
Periode : ................ 

 

No. Tanggal No.Bukti Kode 
Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 

Periode : ........... 
 

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.3 Buku Pembantu Bank 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU BANK 

Periode : ........... 
 

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN  

1. Ketentuan Umum  

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung 
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.  

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dilakukan secara elektronik.  

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 
Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:  
a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.  

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara 
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling 
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.  

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan 
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut 
dilampiri dengan:  
1) BKU  
2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran  
3) Register STS  
4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah  
5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu  

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan 
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi 
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:  
1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait  
2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait  
3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

penerimaan pendapatan dan penyetorannya.  
f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 
Pengguna Anggaran.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban  

Bagian 1 – Bendahara Penerimaan Pembantu  
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

penutupan BKU.  
2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan 

dan Penyetoran.  
3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 
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4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan 
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan 
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara 
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya  

Bagian 2 – Bendahara Penerimaan  
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan 

BKU.  
2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran.  
3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti 

penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.  
4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya.  

5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara 
Penerimaan Pembantu.  

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam 
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.  

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif  
1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna 
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:  
a) BKU  
b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran  
c) Register STS  
d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah  
e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu  

2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait  

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait  

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 
penerimaan pendapatan dan penyetorannya  

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada 
Bendahara Penerimaan.  

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap 
dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan 
tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara 
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ 
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.  
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c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional  
1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan 

(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD  

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi 
penerimaan.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 
antara lain sebagai berikut:  

1.1.  LPJ Bendahara Penerimaan 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

 
SKPD :................ 
PERIODE : ............... 
 
A.  Penerimaan  Rp. ................ 
 1. Tunai melalui bendahara penerimaan Rp. .................  
 2. Tunai melalui bendahara penerimaan 

Pembantu 
Rp. .................  

 3. Melalui ke rekening bendahara 
penerimaan 

Rp. .................  

 4. Melalui ke rekening Kas Umum Daerah Rp. .................  
 
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan 

(A1 + A2 + A3) 
 Rp. ,................ 

 
C. Jumlah Penyetoran  Rp. ,................ 
    
D. Saldo Kas di Bendahara  Rp. ................ 
 1. Bendahara Penerimaan Rp. .................  
 2. Bendahara Penerimaan Pembantu ........ Rp. .................  
 3. Bendahara Penerimaan Pembantu ........ Rp. .................  
 4. Dst ................ Rp. .................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ...................................... 
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

Periode : ........... 
 

No. 
PENDAPATAN PENERIMAAN PENYETORAN 

Kode 
Rekening 

Nama 
Rekening Tanggal No.Bukti Jumlah Tanggal No.Bukti Jumlah 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         

 
Jumlah Penerimaan :  
Tunai : Rp. .................. 
Non Tunai Rek. SKPD : Rp. .................. 
RKUD : Rp. .................. 
Total : Rp. .................. 
   
Jumlah Penyetoran :  
Tunai : Rp. .................. 
Transfer : Rp. .................. 
Total : Rp. .................. 
   
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 
Tunai  : Rp. ...............  
Bank : Rp. ...............  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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D. REKONSILIASI PENERIMAAN  

1. Ketentuan Umum  

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD 
melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 
penerimaan.  

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan 
analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka 
rekonsiliasi penerimaan.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupatii ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi: 1) kesesuaian 
perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan 2) evaluasi 
kesesuaian realisasi dengan target penerimaan 3) analisis capaian 
realisasi penerimaan  

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, 
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik 
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.  

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD 
memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah 
sesuai ketentuan, yaitu:  
a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi 

RKUD;  
b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan 
kepada Bendahara Penerimaan SKPD;  

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi 
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; 

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan 
menampilkan data setiap bulan; 

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi 
penerimaan.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:  
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Rekonsiliasi Penerimaan : 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
REKONSILIASI PENERIMAAN 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

Periode : ........... 
 

A. Pendapatan daerah berdasarkan LPJ Penerimaan Rp. .................. 

B. Transaksi-transaksi yang diterima BUD tetapi tidak 
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu 

 

 a. Rp. ..................  

 b. Rp. ..................  

 c. Dst ..... Rp. ..................  

                                                           Total Rp. .................. 

C. Error/Kesalahan pencatatan Penerimaan  

 a. Rp. ..................  

 b. Rp. ..................  

 d. Dst ..... Rp. ..................  

                                                           Total Rp. .................. 

 
 

E. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN  

1. Ketentuan Umum  

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi 
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar 
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 
daerah.  

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai 
berikut:  
a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan.  

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.  

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.  
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 1) penerimaan daerah 
berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan 2) objek penerimaan 
daerah yang sama. 

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:  
1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;  
2) rekomendasi APIP;  
3) rekomendasi BPK-RI;  
4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya; dan/atau  
5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses 
verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:  
1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.  
2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.  

d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:  
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau  
2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 

yang sudah disampaikan.  
e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil  

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus 
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) 
atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain 
pajak daerah dan retribusi daerah.  

g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak 
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan 
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak 
daerah/retribusi daerah kepada BUD.  

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan 
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat 
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan 
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.  

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Tahap Penerbitan SKLB  

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas 
penerimaan pendapatan daerah.  

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 
daerah.  
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3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.  
4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.  

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan 
pendapatan daerah  
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan  
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
Penerimaan Daerah:  
1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun 

tahun sebelumnya  
2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama  
Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada 
rekening penerimaan yang bersangkutan.  
Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga  
Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD 
akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan 
pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja 
tidak terduga.  

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan  
1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, 
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan 
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan 
daerah.  

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, 
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian 
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan 
daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.  
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BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA 

 
 

A. KERANGKA PENGATURAN 

1. Ketentuan Umum  

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana 
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah 
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan 
dengan ketentuan perundang-undangan.  

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:  
a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.  
b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.  

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan 
darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah:  
1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan  
3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan  

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 
tidak dipenuhi.  

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 
dilaksanakannya.  

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit 
SKPD.  
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b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran 
secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui 
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.  

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa 
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih 
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.  

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai 
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.  

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, 
PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening 
PPTK.  

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan 
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar  

1) Pengajuan Uang Panjar  
a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan 

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.  
b) PPTK menyiapkan NPD.  
c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan 

persetujuan.  
d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu.  

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non 
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 
PPTK.  

2) Pelaksanaan Belanja  
a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan 

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. 
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk 
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan 
belanja secara materiil.  

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau 
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun 
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri 
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan 
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai 
bahan pertanggungjawaban belanja.  
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c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, 
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan 
pembayaran tersebut secara non tunai melalui 
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke 
rekening PPTK.  

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian 
kelebihan uang panjar secara non tunai melalui 
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara 
Pengeluaran.  

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar  
1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang 

dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak 
penyedia barang/jasa.  

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan 
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara 
materiil.  

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.  
4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan 

persetujuan.  
5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu.  

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja 
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.  

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai  

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan 
dari rekening Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.  

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran  
1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:  
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. Meneliti dokumen SPD 
untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah 
disediakan.  

b) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan 
atas pencatatan/pendaftaran BMD.  

c) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 
bukti transaksi.  

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan 
perbaikan atau penyempurnaan.  

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ 
Penggunaan UP.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain 
sebagai berikut:  
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Nota Pencairan Dana 
 

 

SKPD ............................................. 
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) 

No : .......................... Tanggal : .................. 

 
Jenis NPD :     Panjar      Tanpa Panjar 
PPTK : ...................  
Program : ...................  
Kegiatan : ...................  
Sub Kegiatan : ...................  
No. DPA : ...................  
Tahun Anggaran : ...................  
 
Rincian Belanja 

No Kede 
Rekening Uraian Anggaran Sisa 

Anggaran Pencairan 

      
      
      
      

Jumlah    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN  

1. Ketentuan Umum  

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan 
kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam 
keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang 
dilakukan oleh BUD.  

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap 
SKPD adalah sebagai berikut:  
a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan 
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran 
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.  

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari 
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.  

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
 

Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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2. Ketentuan Pelaksanaan Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP  
a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan 

penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, 
belanja tak terduga, dan belanja transfer.  

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan 
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan 
DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.  

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ 
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman 
tahun-tahun sebelumnya.  

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:  

 

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu 
anggaran SKPD  

Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang 
dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini 
(angka hanya sebagai ilustrasi):  
a. maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan - 261 

- Rp.500.000.000.  
b. maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas 

Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.  
c. maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas 

Rp.1.000.000.000.  
 
 

C. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN  

1. Ketentuan Umum  

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan 
UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk 
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang 
dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.  

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. 
Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang 
mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang 
untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan 
SPP-TU.  

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai 
berikut:  
a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD 

dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).  
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b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit 
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran 
Pembantu.  

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat 
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara 
Pengeluaran.  

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan 
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
serta waktu pelaksanaan kegiatan. 

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran 
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada 
bukubuku terkait.  

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.  

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir 
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai 
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan 
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:  
a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan 

usulan dari Bendahara Pengeluaran.  
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan 

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna 
Anggaran.  

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening 
Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku 
terkait.  

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan 
pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar 
pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.  

 
 
D. PERMINTAAN PEMBAYARAN  

1. Ketentuan Umum  

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh 
Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses 
pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik.  

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:  
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a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK 
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPD.  

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD 
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD.  

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan dengan SPD.  

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, 
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP 
LS.  

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP 
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang 
besaran UP.  

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP 
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan 
UP.  

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP 
UP/GU. 

i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari 
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam 
hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU 
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri 
dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.  

j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:  
1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau  
2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.  
k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran:  
1) gaji dan tunjangan;  
2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan  
3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 

dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.  

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.  
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n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan 

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.  
b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu 
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan 
pertimbangan:  
1) ketersediaan kas di RKUD;  
2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;  
3) besaran anggaran SKPD.  

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang 
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran 
bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan 
peruntukannya.  

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah 
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran 
UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:  
1) Ringkasan SPP-GU;  
2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub 

rincian objek; dan  
3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.  

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait 
lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini 
didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:  
1) Ringkasan SPP-TU;  
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian 

objek.  
f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari 

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji 
dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan 
transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa 
melalui rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran 
pembantu).  

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran 
antara lain:  
1) hibah berupa uang;  
2) bantuan sosial berupa uang;  
3) bantuan keuangan;  
4) subsidi;  
5) bagi hasil;  
6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan 

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;  
7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.  
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h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai 
dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini 
didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:  
1) Ringkasan SPP-LS;  
2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub 

rincian objek.  
i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk 

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP  

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan 
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;  

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP 
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.  

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU  
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.  
2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan 
Pertanggungjawaban UP.  

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan 
oleh Bendahara Pengeluaran.  

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 
50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan 
kebijakan daerah masing-masing.  

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang 
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:  
a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang 

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.  
b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam 

SPPGU.  
c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU  

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:  
a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai 

TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk 
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi 
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:  
(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;  
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.  

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU 
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang 
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. 
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana 
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan 
persetujuan.  

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar 
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.  
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d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja 
TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan 
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah.  

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU  
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar 
pengajuan permintaan pembayaran TU.  

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:  
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;  
(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan;  
(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen 

yang mendasarinya;  
c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam 
SPP-TU;  

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut 
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.  

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS  
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan  

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji 
dan Tunjangan.  

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:  
(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan;  
(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang 

telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:  
(a)  gaji induk;  
(b)  gaji susulan;  
(c)  kekurangan gaji;  
(d)  gaji terusan;  
(e)  SK CPNS;  
(f)  SK PNS;  
(g)  SK kenaikan pangkat;  
(h)  SK jabatan;  
(i)  kenaikan gaji berkala;  
(j)  surat pernyataan pelantikan;  
(k)  surat pernyataan melaksanakan tugas;  
(l)  daftar keluarga (KP4);  
(m) fotokopi surat nikah;  
(n)  fotokopi akte kelahiran;  
(o)  surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) 

gaji;  
(p)  surat keterangan masih sekolah/kuliah;  



-62- 
 

(q)  surat pindah; dan  
(r)  surat kematian; Kelengkapan dokumen di atas 

disesuaikan dengan peruntukannya.  
c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi 
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara 
lain:  
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa 
anggaran;  

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah 
disediakan;  

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.  
d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan 
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan 
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA melalui 
PPK-SKPD.  

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan 
Jasa  
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu 
kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen 
pengadaan yang dimaksud antara lain:  
(1) dokumen kontrak;  
(2) berita acara pemeriksaan;  
(3) berita acara kemajuan pekerjaan;  
(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;  
(5) berita acara serah terima barang dan jasa;  
(6) berita acara pembayaran; 
(7) surat jaminan bank;  
(8) surat referensi/keterangan bank;  
(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank 

RKUD;  
(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan 

untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai 
dengan berakhir masa kontrak;  

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjaman/hibah luar negeri. Kelengkapan 
dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan 
kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang 
dan jasa yang dilakukan.  

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa 
dengan langkah antara lain:  
(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 
diajukan telah disediakan;  
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(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak 
melebihi sisa anggaran;  

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), 
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.  

c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan 
permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang 
didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.  

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS 
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui 
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.  

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga 
Lainnya  
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu 
kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung 
lainnya.  

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung 
berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen 
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 
pengeluaran.  

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:  
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;  

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
akan diajukan telah disediakan;  

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 
berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen 
pendukung lainnya.   

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS 
kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam 
SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.  

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak 
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-
Unit SKPD.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut: 
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E. PERINTAH MEMBAYAR  

1. Ketentuan Umum  

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan 
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai 
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik.  

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, perintah membayar diatur sebagai berikut:  
a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.  
b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang 

telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPMGU.  
c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.  
d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit 
SKPD melakukan verifikasi atas:  
1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih  
2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan 

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa  
3) ketersediaan dana yang bersangkutan  

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran 
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.  

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM-LS.  

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi 
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya SPP.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa 
BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi 
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran  

c. Jenis SPM terdiri atas:  
1) SPM-UP  
2) SPM-GU  
3) SPM-TU  
4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan  
5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa  
6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya  

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.  

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM 
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.  

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah.  

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan 
pencatatan pada register SPM.  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Perintah Membayar UP  

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan SK Kepala Daerah.  

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran.  

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:  
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan  
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.  

b. Perintah Membayar GU  
1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran dengan langkah berikut:  
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;  
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;  
c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 

dokumen perpajakan terkait.  
d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.  
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.  

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran.  

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU 
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi:  
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan  
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen.  
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c. Perintah Membayar TU  
1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar 
Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 
melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:  
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;  
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;  
c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU.  
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.  

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 
Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.  

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi:  
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan  
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.  
d. Perintah Membayar LS  

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:  
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;  
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;  
c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam 
dokumentasi di sistem.  

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.  
e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya.  
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.  

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA.  
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4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi:  
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan  
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.  
5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang 

dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa 
BUD.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut: 
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F. PERINTAH PENCAIRAN DANA  

1. Ketentuan Umum  

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan 
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. 
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional 
mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan 
pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang 
diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:  
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.  
b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.  
c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:  

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;  

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 
tercantum dalam perintah pembayaran;  

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan  
4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 

Daerah.  
d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:  

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
dan/atau  

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.  
e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak 

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 
SPM.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat 

informasi tentang:  
1) Baki Rekening yang akan dicairkan  
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan  
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci 

menjadi:  
a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia 

barang/jasa  
b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai   

ketentuan pada BAB II.C  
b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan 

Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah 
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap 
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.  
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2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan 
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran;  
2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;  
3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan pengajuan SPM;  
4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran.  
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA 

apabila:  
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA;  
2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan  
3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 

tersedia.  
c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam 

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM 
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.  

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam 
SP2D.   

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut:  
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3.1 SP2D-UP 
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3.2. SP2D-GU 
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3.3. SP2D-TU 
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3.4. SP2D-LS 
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G. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN  

1. Ketentuan Umum  

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas 
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-
buku sebagai berikut:  
a. Buku Kas Umum  
b. Buku Pembantu Bank  
c. Buku Pembantu Kas Tunai  
d. Buku Pembantu Pajak  
e. Buku Pembantu Panjar  
f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.  

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:  
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap  
b. SPP UP/GU/TU/LS  
c. SPM UP/GU/TU/LS  
d. SP2D  
e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  
1) Penerimaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 

Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU 
berdasarkan SP2DUP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan 
pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada 
Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan 
jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.  

2) Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi 
pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran 
sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.  

3) Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 
pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, 
dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, 
pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku 
Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah 
UP/GU/TU yang digeser.  

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang 
dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan 
PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan 
mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas 
Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada 
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU 
sejumlah nilai belanja bruto.  
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5) Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana 
PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan 
kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu 
Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi 
pengeluaran.  

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan 
pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang 
panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku 
pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.  
a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari 

PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku 
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang 
dikembalikan.  

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar  
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di 
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada 
sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.  

7) Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran 
belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi 
penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan 
mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada 
kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.  

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak  
a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada 
BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi 
penerimaan.  

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada 
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi 
pengeluaran.  

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan 
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara 
Pemeriksaan Kas.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain 
sebagai berikut:  
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3.1 Register SPP-SPM-SP2D 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
REGISTER SPP/SPM/SP2D 

Periode : ................ 

No. Jenis 
(UP/GU/TU/LS) 

SPP SPM SP2D Uraian Jumla
h 

Keterang
an Tgl. Nomor Tgl. Nomor Tgl. Nomor 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan Pembantu 

 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.2 BKU 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU KAS UMUM 
Periode : ................ 

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp . ..................................... 
(terbilang : .................................................................................................................) 
Terdiri dari : 
a. Tunai : Rp. ............................................ 
b. Bank : Rp. ............................................ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.3 Buku Pembantu Bank 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU BANK 

Periode : ................ 
No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 



-94- 
 

3.4 Buku Pembantu Bank 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU KAS 

Periode : ................ 
No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.5 Buku Pembantu Pajak 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU PAJAK 

Periode : ................ 
No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.6 Buku Pembantu Panjar 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
BUKU PEMBANTU PANJAR 

Periode : ................ 
No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
SKPD : ............................ 

TAHUN ANGGARAN .................. 

 
Kode Rekening    : ........................ 
Nama Rekening   : ........................ 
Jumlah Anggaran (DPA) : ........................ 
Jumlah Anggaran (DPPA)  : ........................ 

 
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA 

Periode : ................ 
No. Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja 

UP/GU 
Saldo 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 
NAMA 

NIP. .................... 
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H. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENGELUARAN  

1. Ketentuan Umum  

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ 
Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:  
a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya.  

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran 
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.  

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan 
setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban 
pengeluaran oleh PA/KPA.  

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 
31 Desember.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.  
b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:  

1) LPJ Penggunaan UP  
a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 

setiap pengajuan GU.  
b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.  
c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan 

SPPGU.  
d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara 

khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus 
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP 
ke RKUD.  

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU  
a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan 
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada 
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.  
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b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU 
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.  

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.  

3) Pertanggungjawaban Administratif  
a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;  

b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang 
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang 
dilampiri:  
(1)  BKU;  
(2)  Laporan penutupan kas (BKU); dan  
(3)  LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu  

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 
melampirkan bukti setoran sisa UP.  

4) Pertanggungjawaban Fungsional  
a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya.  

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
dilampiri:  
(1) Laporan penutupan kas; dan  
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 
persetujuan PA.  

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan 
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP  

2. Ketentuan Pelaksanaan  
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP  

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan  
LPJ penggunaan UP.  

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada 
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran 
pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan 
sah.  

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU  
1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU 

yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu 
sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan 
sejak TU diterima.  

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU 
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja 
yang lengkap dan sah.  
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3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU 
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:  
a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan.  
b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran.  
c) Meneliti keabsahan bukti belanja.  

c. Pertanggungjawaban Administratif  
1) Penyusunan LPJ  

a) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.  

b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta 
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ 
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, 
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per 
kegiatan yang dilampiri:  
(1) BKU;  
(2)  Laporan Penutupan Kas;  
(3)  LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

2) Penyampaian LPJ Administratif  
a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada 

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya.  

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 

terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait  
(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait  
(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses belanja dan pengeluaran kas  
3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluaran.  

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK 
SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ 
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.  

5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah 
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.  

d. Pertanggungjawaban Fungsional  
1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD 
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 
persetujuan.  
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e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:  
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP  

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.  

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP 
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.  

c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran 
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.  

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU  
a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya 
telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub 
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 
TU diterima.  

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA 
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang 
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.  

c) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.  

3) LPJ  
a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 
berikutnya, dilampiri:  
(1)  BKU; dan  
(2)  Laporan penutupan kas.  

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.  

3. Dokumen Terkait  

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara 
pengeluaran antara lain sebagai berikut:  
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3.1. LPJ-UP 
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I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN 

ANGGARAN  

1. Ketentuan Umum  
a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/ 

perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 
anggaran dapat terjadi akibat:  
1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;  
2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang dan jasa;  

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan  

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 
pengadilan yang bersifat tetap.  

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, 
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD;  

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan.  

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.  

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD;  

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan.  

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran.  

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk 
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, 
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan 
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna 
barang dan jasa;  

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan;  
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3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD;  

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan.  

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.  

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah 

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;  
2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD;  

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan.  

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.  

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu 
oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk 
menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;  

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui 
tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.  
 
 

J. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT  

1. Ketentuan Umum  

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam 
rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat 
mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.  

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja 
yang bersifat wajib dan mengikat adalah:  
a. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah 
kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya.  

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat 
dan belanja yang bersifat wajib.  
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum 

DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah 
tentang belanja wajib dan mengikat.  

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing 
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan 
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang 
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan 
SPD diberikan per triwulan.  

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.  

2. Ketentuan Pelaksanaan.  

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan 
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan  
b. Dalam hal dokumen belum siap.  
 
 

K. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK  

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.  

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat 
tahun jamak sebagai berikut:  

1. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah  

2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.  

3. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani 
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.  

4. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD) 
tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:  
a. nama sub kegiatan;  
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;  
c. jumlah anggaran; dan  
d. alokasi anggaran per tahun.  

5. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:  
a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output 
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
atau  

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya 
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti 
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah 
dan pengadaan jasa cleaning service.  
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c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 
jabatan Kepala Daerah.  

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah 
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak 
dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.  
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BAB V 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN 

 
 
A. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 sampai 
dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan 
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.  

2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah.  

3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.  

4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam 
tahun anggaran berjalan untuk:  
a. menutupi defisit anggaran;  
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya;  
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;  
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;  
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah;  
f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau  
g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan 

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, 
yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.  

5. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 
sesuai peruntukannya.  

6. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 
yang bersangkutan mencukupi.  

7. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan 
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai 
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan 
Dana Cadangan.  

8. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa 
BUD atas persetujuan PPKD.  
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.  

2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan 
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran  

3. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan 
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).  

4. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
melalui RKUD.  

5. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan 
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD 
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas 
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 
penerimaan.  

6. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali, yang bersumber dari:  
a. pemerintah pusat;  
b. pemerintah daerah lain;  
c. lembaga keuangan bank;  
d. lembaga keuangan bukan bank; dan  
e. masyarakat.  

7. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah 
pusat dilaksanakan melalui:  
a. pembayaran langsung;  
b. rekening khusus;  
c. pemindahbukuan ke RKUD;  
d. letter of credit; dan  
e. pembiayaan pendahuluan.  

8. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku 
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa 
BUD pada sisi penerimaan.  

9. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala 
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.  

10. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  

11. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  
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B. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN  

Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.  

2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah.  

3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.  

4. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam 
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.  

5. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening Dana Cadangan.  

6. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD.  

7. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk:  
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran;  
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan  
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan.  

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.  

2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan 
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.  

3. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran 
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau 
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.  

4. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri 
untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Kepala Daerah 
dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang 
berisiko rendah.  
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5. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana 
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.  

6. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai 
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.  

7. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub 
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah 
ditetapkan.  

8. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik 
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan 
peraturan daerah tentang penyertaan modal. 

9. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk 
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 
kepemilikan.  

10. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki negara.  

11. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 
dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:  
a. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan  
b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.  

12. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas 
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan. 

13. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan.  

14. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

15. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan antara lain:  
a. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan;  
b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.  

16. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan 
dan Pengeluaran Pembiayaan.  

17. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan 
surplus.  

18. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian 
pemberian pinjaman/pemberian utang.  

19. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.  
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20. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh 
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada 
perjanjian utang/obligasi daerah.  

21. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan 
melalui RKUD.  

22. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh 
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 
dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.  

23. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam 
Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

24. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  

25. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik.  
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BAB  VI 
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 

 
 

A. DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah;  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing; 

8. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola; 

10. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 

11. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tender atau Seleksi Internasional; 

12. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalok 
Elektronik; 

13. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman PBJ 
Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat; 

15. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ; 

16. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan; 

18. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar 
Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

19. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257/KPTS/M/2004 Tanggal 29 
April  2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Selanjutnya, secara garis besar pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 ini 
diatur sebagai berikut :  

 
 

B. PENGERTIAN ISTILAH 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh  APBN/APBD 
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain 
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ 
Lembaga/Perangkat Daerah. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja Negara/belanja daerah. 

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang 
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk 
mengelola pemilihan Penyedia. 
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13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ 
personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan 
Langsung, dan/atau E-purchasing. 

14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan 
sebagian atau seluruh  pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi 
kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak 
pemberi pekerjaan. 

15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan 
secara Swakelola. 

16. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 
Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja 
dibidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. 

17. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Pengelola Pengadaaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

18. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan barang/Jasa 
yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, 
prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang  selanjutnya disingkat RUP 
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan 
oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah. 

20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. 

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan 
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa secara elektronik. 

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut 
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 
oleh Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Satuan 
Kerja/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, 
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,  
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan  demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari 
APBN/APBD. 

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 
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27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia 
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan 
kontrak. 

29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

30. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku 
Usaha. 

31. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

32. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir. 

33. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan. 

34. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan 
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

35. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut  kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah 
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 

36. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing 
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik 
atau toko daring. 

37. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

38. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

39. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan 
pelaku usaha asing. 

40. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya  
dalam keadaan tertentu. 

41. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

42. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

43. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 
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44. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan 
Penyedia. 

45. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang  selanjutnya  disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 
diseluruh Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka 
waktu tertentu. 

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan 
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis 
tidak hanya untuk Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagai penggunanya 
tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak 
negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus 
penggunaannya. 

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/ 
Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 
sejenis. 

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para 
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP. 

54. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem 
informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui 
penyelenggara perdagangan melalui system elektronik dan ritel daring. 

 
 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Petunjuk pengadaan barang/jasa ini dimaksudkan untuk menyamakan 
pokok pikiran, pengertian dan memberikan pedoman pelaksanaan teknis 
dan administrasi yang lebih jelas, sehingga memudahkan bagi para 
perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang/jasa dalam proses 
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pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan 
masing-masing yang ditetapkan dalam Pedoman ini; 

2. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :  
a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, 
lokasi, dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; 
d. meningkatkanperan pelaku usaha nasional; 
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa 

hasil penelitian; 
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan 

kesempatan berusaha; dan 
h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 

Adapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau 
seluruhnya dibiayai APBD tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, 
terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 

 
 

D. RUANG LINGKUP 

1.  Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi: 
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari APBD. 

b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Badan Usaha 
Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBD. 

2. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBD 
sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencakup Pengadaan Barang/Jasa 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah 
dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah. 

3. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau 
seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman 
pada ketentuan Peraturan Bupati ini. 

4. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan ketentuan 
Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar 
Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan 
dipergunakan. 

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan ini meliputi: 
a.  Barang; 
b.  Pekerjaan Konstruksi; 
c.  Jasa Konsultansi; dan 
d.  Jasa Lainnya. 

6. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara terintegrasi, 
melalui: 
a.  Swakelola; dan/atau 
b.  pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
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E. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : 

1. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 

2. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, 
dan kompetitif; 

3. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 
Pengadaan Barang/Jasa; 

4. mengembangkanE-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; 

5. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi 
elektronik; 

6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional 
Indonesia (SNI); 

7. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah; 

8. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan 

9. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 
 
 

F. PRINSIP DASAR 

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : 

1. efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 
ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

2. efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

3. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia 
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang jelas dan transparan; 

4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya 
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi 
masyarakat luas pada umunya; 

5. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia 
barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada 
pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 

6. bersaing, artinya berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa 
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh 
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi 
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan 
Barang/Jasa. 
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7. akuntabel, artinya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 
berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 
 
 

G. ETIKA PENGADAAN 

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa memenuhi etika 
sebagai berikut : 

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tangungjawab untuk 
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
pengadaan barang/jasa; 

2. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 
menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang 
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan 
dalam pengadaan barang/jasa; 

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 

4. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan para pihak; 

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 
berakibat persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa 
(conflict of interest); 
Yang dimaksud pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal 
ini adalah : 
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, 

merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada 
badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang  sama; 

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi 
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang 
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan 
pekerjaan terintegrasi; 

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan 
perencana; 

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja 
Pemilihan/PejabatPengadaan pada pelaksanaan Pengada-an 
Barang/Jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak 
langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; 
dan/atau 

f. beberapa  badan  usaha  yang   mengikuti Tender/Seleksi yang sama, 
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, 
dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai 
oleh pemegang saham yang sama. 

6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 
negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa; 

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 
negara/daerah; 
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8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada 
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan 
pengadaan barang/jasa. 

 
 

H. PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a. PA; 
b. KPA; 
c. PPK; 
d. Pejabat Pengadaan;  
e. Pokja Pemilihan; 
f. Agen Pengadaan; 
g. Penyelenggara Swakelola; dan 
h. Penyedia. 

 
 

I. PERSYARATAN DAN TUGAS POKOK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA : 

1. Pengguna Anggaran (PA) 

Pengguna Anggaran memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja; 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 

belanja yang telah ditetapkan; 
c. menetapkan perencanaan pengadaan; 
d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; 
g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 
h. menetapkan PPK; 
i. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; 
k. menetapkan tim teknis; 
l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 

Sayembara/Kontes; 
m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan : 

1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan 
nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); atau 

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

o. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g 
kepada KPA. 
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2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
a. KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana angka 1 huruf o 

melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; 
b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA 

berwenang menjawab sanggah banding peserta tender   Pekerjaan 
Konstruksi. 

c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang terkait dengan : 
1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja; dan/atau 
2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 

belanja yang telah ditetapkan. 
d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 
e. KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran 

belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
a. PPK  dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas sebagai berikut:  

1) menyusun perencanaan pengadaan; 
2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 
3) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
4) menetapkan rancangan kontrak; 
5) menetapkan HPS; 
6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 

Penyedia; 
7) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 
8) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
9) mengendalikan Kontrak; 
10) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan; 
11) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada 

PA/KPA; 
12) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada 

PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 
13) menilai kinerja Penyedia. 
14) menetapkan tim pendukung; 
15) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan 
16) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 

b. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK 
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: 
1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja; dan 
2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 
c. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja 

dari APBD, dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA menugaskan 
PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 1) sampai dengan angka 13). 

d. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. 
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e. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratansebagai 
berikut: 
1) memiliki integritas; 
2) memiliki disiplin tinggi; 
3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis sertamanajerial 

untuk melaksanakan tugas; 
4) mampumengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 
5) menandatangani Pakta Integritas; 
6) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak 
sebagai PPK atau Bendahara; dan 

7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, dikecualikan 
untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; 
dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 

g. Persyaratan manajerial sebagaimana tersebut pada angka 3) adalah : 
1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan 

bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan 
pekerjaan; 

2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara 
aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/Jasa; dan 

3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam 
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 

h. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatanganiKontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum 
tersediaanggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang 
dapatmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia 
untukkegiatan yang dibiayai dari APBD. 

4. Pejabat Pengadaan 
a. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: 

1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 
2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 

3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 
untuk pengadaan Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 

4) melaksanakan E-purchasing  yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

b. Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
2) memahami pekerjaan yang akan diadakan; 
3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat 

Pengadaan yang bersangkutan; 
4) memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 
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5) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai 
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 

6) menandatangani Pakta Integritas. 

5. Kelompok Kerja Pemilihan 
a. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa   memiliki tugas: 

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia 
kecuali e-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan 

2) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode 
pemilihan : 
a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu 
Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); dan 

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

b. Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beranggotakan 
3 (tiga) orang. 

c. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan 
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. 

d. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. 

6. Agen Pengadaan 
a. Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 
b. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau 
PPK. 

c. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan 
Peraturan Kepala LKPP. 

7. Penyelenggara Swakelola 
a. Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, 

dan/atau Tim Pengawas. 
b. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, 

jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 
c. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, 

dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 
penyerapan anggaran. 

d. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan 
fisik maupun administrasi Swakelola. 

e. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a,  dapat 
dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Penyedia Barang/Jasa 
a. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang 

diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

b. Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab 
atas: 
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1) pelaksanaan Kontrak; 
2) kualitas barang/jasa; 
3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 
4) ketepatan waktu penyerahan; dan 
5) ketepatan tempat penyerahan. 

c. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

menjalankan kegiatan/usaha; 
2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 

untuk menyediakan Barang/Jasa; 
3) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia 

Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik 
dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 
subkontrak; 

4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dikecualikan 
bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun; 

5) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain 
yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

6) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, 
Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama 
operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan 
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; 

7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk 
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan 
pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil; 

8) memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali 
untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;  

9) khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; 

10) khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, 
harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai 
berikut: 

 
SKP = KP – P 

KP = nilai Kemampuan Paket, 
 

Dengan ketentuan: 
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan 

sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) di- 

tentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. 
P  = jumlah paket yang sedang dikerjakan. 
N =  jumlah  paket  pekerjaan  terbanyak  yang  dapat 

ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 
(lima) tahun terakhir. 

11) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang 
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 
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12) sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir 
(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi 
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam 
tahun berjalan. 

13) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada 
Kontrak; 

14) tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
15) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkaudengan jasa 

pengiriman; dan 
16) menandatangani Pakta Integritas. 

d. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir 
dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti 
pembelian atau kuitansi. 

e. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali 
yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 

f. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan 
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 

g. Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud huruf h pada 
subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai 

Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan 
2) Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai 

Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). 
h. Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari 

pekerjaan yang akan dilelangkan. 
i. Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebutdi atas dikecualikan 

dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh 
perusahaan nasional karenabelum ada perusahaan nasional yang 
mampu memenuhi KD. Sedangkan dalam hal kemitraan, yang 
diperhitungkan adalah KD dariperusahaan yang mewakili kemitraan 
(leadfirm). 

j. Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu 
luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan 
kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, 
maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: 

k. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia 
Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk 
kerja sama lain; dan/atau 

l. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa 
atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga 
ahli asing, sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis 
keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan 
teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan. 

 
 

J. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Perencanaan pengadaan 
a. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan 

barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. 
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b. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD 
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota 
kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

c. Perencanaan pengadaan terdiri atas: 
1) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau 
2) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

d. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 
1) penetapan tipe Swakelola; 
2) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 
3) penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya RAB). 

e. Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri 
atas: 
1) Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan 

diawasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung 
jawab anggaran; 

2) Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sebagai 
pelaksana Swakelola; 

3) Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau 

4) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Satuan Kerja  
Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau 
berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan  
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

f. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 
1) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 
2) penyusunan perkiraan biaya/RAB; 
3) pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; 
4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 
5) penyusunan biaya pendukung. 

g. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam RUP. 

2. Sepesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 
a. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa 

menggunakan : 
1) produk dalam negeri; 
2) produk bersertifikat SNI;  
3) produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi 

dalam negeri; dan 
4) produk ramah lingkungan hidup. 

b. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan 
merek terhadap: 
1) komponen barang/jasa; 
2) suku cadang; 
3) bagian dari satu sistem yang sudah ada; 
4) barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring. 
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c. Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan sepanjang tersedia. 

d. Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a 
angka 4), menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah 
lingkungan hidup. 

3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 
a. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi 

pada : 
1) keluaran atau hasil; 
2) volume barang/jasa; 
3) ketersediaan barang/jasa; 
4) kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau 
5) ketersediaan anggaran belanja. 

b. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang: 
1) menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan 

Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang 
menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; 

2) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; 

3) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau 

4) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan 
maksud menghindari Tender/Seleksi. 

4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 
a. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada  tahap 

perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. 

b. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK 
dan/atau UKPBJ. 

5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 
a. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

b. Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

c. Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media 
lainnya. 

d. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat 
perubahan/revisi paket pengadaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). 

 
 

K. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG JASA 

1. Persiapan Swakelola 
a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi 

penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, 
jadwal pelaksanaan, dan RAB. 
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b. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, ditetapkan oleh PA/KPA. 

c. Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut: 
1) Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA; 
2) Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, 

serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Satuan Kerja/Perangkat 
Daerah lain pelaksana Swakelola; 

3) Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA 
serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana 
Swakelola; atau 

4) Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan 
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

d. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan 
oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan 
tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri. 

e. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat 
digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli 
tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim 
Pelaksana. 

f. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK 
kegiatan/subkegiatan/output. 

g. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat 
dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

h. Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung 
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. 

i. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan negara atau kepala daerah. 

2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi 
kegiatan : 
a. menetapkan HPS; 
b. menetapkan rancangan kontrak; 
c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau 
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, 

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian 
harga. 

2.1. Menetapkan HPS 
1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data  yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia. 
3) Rincian HPS bersifat rahasia. 

HPS digunakan sebagai: 
a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau 

kewajaran harga satuan; 
b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah 

dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya; dan 
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c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan 
bagi penawaran yang nilainya lebih kurang dari 80% (delapan 
puluh persen) dari nilai HPS. 

4) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. 
5) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi. 

6) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 
sebelum batas akhir untuk: 
a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan 

pascakualifikasi; atau 
b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan 

prakualifikasi. 
2.2. Menetapkan Rancangan Kontrak  

1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a) Lumsum; 
b) Harga Satuan; 
c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 
d) Kontrak Payung, dan 
e) Biaya Plus Imbalan 

2) Jenis Kontrak Pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas: 
a) Lumsum; 
b) Harga Satuan; 
c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 
d) Putar Kunci; dan 
e) Biaya Plus Imbalan 

3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri 
atas: 
a) Lumsum; 
b) Waktu Penugasan; dan 
c) Kontrak Payung. 

4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri 
atas: 
a) Lumsum; 
b) Waktu Penugasan. 

5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), 
angka 2) huruf a), angka 3) huruf a) dan angka 4) huruf a) 
merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah 
harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 
b) berorientasi kepada keluaran; dan 
c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang 

dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 
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6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf b) dan angka 2) huruf b) merupakan kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan 
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan 
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan 
dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan 

pada saat Kontrak ditandatangani; 
b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas 

realisasi volume pekerjaan; dan 
c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan 

diselesaikan. 
7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1) huruf c) dan angka 2) huruf c) 
merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

8) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud angka 2) huruf d), 
merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu 
proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek 
tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan 
semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap 
dioperasikan atau dihuni. 

9) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) 
dan angka 3) huruf d) dapat berupa kontrak harga satuan dalam 
periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat 
ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat 
Kontrak ditandatangani. 

10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 
1) huruf e dan angka 2) huruf e merupakan jenis kontrak yang 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai 
kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah 
imbalan dengan persentase tetap atas biaya actual atau imbalan  
dengan jumlah tetap. 

11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3) huruf b) dan pada angka 4) huruf b) merupakan 
Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang 
lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa 
dipastikan. 

12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ 
Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran 
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat berupa: 
a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 
b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran; atau 
c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila 

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun 
Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran. 
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13) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana 
dimaksud angka 2.2 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang 
akan dilaksanakan. 

14) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud 
pada angka 13) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

15) Bentuk Kontrak terdiri atas: 
a) bukti pembelian/pembayaran; 
b) kuitansi; 
c) Surat Perintah Kerja; 
d) surat perjanjian; dan 
e) surat pesanan. 

16) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
angka 15) huruf a) digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

17) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf b) 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya  dengan nilai 
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

18) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 15) 
huruf c) digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di 
atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

19) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf d) 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

20) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

21) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing 
bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15) 
dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan 
dalam negeri. 

2.3. Uang muka 
1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan 

pekerjaan 
2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk 

usaha kecil; 
b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk 

usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau 
c) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk 

Kontrak Tahun Jamak. 
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3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak 
yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. 

2.4. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa 
1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a) Jaminan Penawaran; 
b) Jaminan Sanggah Banding; 
c) Jaminan Pelaksanaan; 
d) Jaminan Uang Muka; dan 
e) Jaminan Pemeliharaan. 

2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf 
a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan 
barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi. 

3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa 
bank garansi atau surety bond. 

5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada 3) bersifat: 
a) tidak bersyarat; 
b) mudah dicairkan; dan 
c) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari 
Pokja Pemilihan/ PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja 
Pemilihan/PPK diterima. 

6) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan 
Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, 
dan Jaminan Pemeliharaan. 

7) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan 
Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di 
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong 
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat 
digunakan untuk semua jenis Jaminan. 

8) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan Perusahaan 
Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan 
produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. 

9) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 
huruf a) diberlakukan untuk nilai  HPS paling  sedikit di atas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

10) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 9) 
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari 
nilai HPS. 

11) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi, 
Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 9) 
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari 
nilai Pagu Anggaran. 

12) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf b) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS. 
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13) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah 
Banding sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) besarnya 
1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran. 

14) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 1) huruf c) 
diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

15) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 14) 
tidak diperlukan, dalam hal : 
a) Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh 

Pengguna; atau 
b) Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

16) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi 
sebagai berikut: 
a) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) 

sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan 
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b) untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan 
puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 
5% (lima persen) dari nilai total HPS. 

17) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi 
adalah sebagai berikut: 
a) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) 

sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu 
Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) 
dari nilai kontrak; atau 

b) untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) 
dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% 
(lima persen) dari nilai Pagu Anggaran. 

18) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah  terima 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima 
pertama Pekerjaan Konstruksi. 

19) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf 
d) diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka. 

20) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada angka 19) 
bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa 
uang muka yang diterima. 

21) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf e) diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa 
Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal 
Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan 
pertama (Provisional Hand Over). 

22) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 21) 
dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa 
pemeliharaan selesai. 

23) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) 
dari nilai kontrak. 

24) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan 
barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan 
dalam Kontrak. 

25) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada angka 24) 
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah 
oleh produsen. 
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2.5. Penyesuaian harga 
1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak  dengan jenis 
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu 
Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang 
telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau 
perubahan Dokumen Pemilihan; dan 

b) tata cara penghitungan penyesuaian harga harus 
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen  Pemilihan 
dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Kontrak. 

2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga 
sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas: 
a) penyesuaian harga diberlakukan pada  Kontrak Tahun Jamak 

yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; 
b) penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a) 

diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan 
pekerjaan; 

c) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, 
biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan 
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; 

d) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak; 

e) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang 
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian 
harga dari negara asal barang tersebut; 

f) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat 
adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga 
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak 
tersebut ditandatangani; dan 

g) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak 
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks 
terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. 

2.6. Metode pemilihan 
1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya terdiri atas: 
a) E-purchasing; 
b) Pengadaan Langsung; 
c) Penunjukan Langsung; 
d) Tender Cepat; dan 
e) Tender. 

2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada  angka 1) huruf a) 
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. 

3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf b) dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf c) dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dalam keadaan tertentu. 
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5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk 
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi : 
a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk 

menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh 
Presiden/Wakil Presiden; 

b) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara 
meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden 
dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil 
Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat 
kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain 
bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu 
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung 
jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara 
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan 
sebelumnya; 

d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat 
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih 
padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, 
NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin 
ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk 
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 

f) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di 
lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang 
bersangkutan; 

g) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan 
hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau 
pihak yang telah  mendapat izin dari pemegang hak paten, 
atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk 
mendapatkan izin dari pemerintah; atau 

h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah 
dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan. 

i) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi 
pemutusan kontrak. 

6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud  pada  angka 1)  huruf d) 
dilaksanakan dalam hal: 
a) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan 

secara rinci; atau 
b) dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur 

dalam Huruf Jangka 2.2. huruf b. 
7) Tender sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e) 

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode 
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf 
a) sampai dengan huruf d). 

2.7. Metode evaluasi penawaran 
1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a) Sistem Nilai; 
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b) Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau 
c) Harga Terendah. 

2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memperhitungkan penilaian teknis dan harga. 

3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 
digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan 
faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya 
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. 

4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga 
menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang 
memenuhi persyaratan teknis. 

5) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan 
dengan: 
a) 1 (satu) file; 
b) 2 (dua) file; atau 
c) 2 (dua) tahap. 

6) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi 
Harga Terendah. 

7) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis 
terlebih dahulu. 

8) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  memiliki karakteristik 
sebagai berikut: 
a) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; 
b) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan 

desain penerapan teknologi yang berbeda; 
c) dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan 

klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 
d) membutuhkan penyetaraan teknis. 

2.8. Metode pemilihan 
1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a) Seleksi; 
b) Pengadaan Langsung; dan 
c) Penunjukan Langsung. 

2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) 
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di 
atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf b) dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai 
sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf c) dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan 
tertentu. 
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5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada angka 4) meliputi: 
a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 

Pelaku Usaha yang mampu; 
b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 

pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah 
mendapat izin pemegang hak cipta; 

c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan 
hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak 
direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan 
dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat 
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera 
dan tidak  dapat ditunda;  

d) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa 
Konsultansi yang sama; 

e) Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi 
ulang mengalami kegagalan; 

f) pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi 
dalam hal terjadi pemutusan kontrak; 

g) Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; atau 

h) Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. 
6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa 

Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), 
diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. 

2.9. Metode evaluasi penawaran 
1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan 

dengan: 
a) Kualitas dan Biaya; 
b) Kualitas; 
c) Pagu Anggaran; atau 
d) Biaya Terendah. 

2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan 
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu 
penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. 

3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang 
lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian 
pekerjaan tidak dapat diuraikan  dengan pasti dalam KAK atau 
untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang 
lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti 
dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. 

5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk 
pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar 
pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. 

6) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, 
dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 

7) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi. 



-142- 
 

8) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan 
sebagai berikut: 
a) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk 

Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 
b) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 

9) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 8) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi 
penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur. 

10) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai 
berikut: 
a) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk 

Pengadaan yang bersifat kompleks; 
b) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 
c) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi 
Perorangan/Jasa Lainnya. 

11) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 10) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan 
menggunakan metode: 
a) System gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya; atau 
b) sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia 

Jasa Konsultansi. 
12) Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a) Daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya; atau 

b) daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. 
13) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian 
kualifikasi. 

14) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang 
diskriminatif dan tidak objektif. 

15) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana 
dimaksud pada angka 10) huruf a) adalah pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang mempunyai 
risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan 
peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan 
secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

2.10. Metode penyampaian penawaran 
1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan 

Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan 
Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file. 

2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan 
Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode 
dua file. 

2.11. Jadwal dan Dokumen pemilihan 
1) Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan 

alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta 
pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 
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2) Dokumen Pemilihan terdiri atas: 
a) Dokumen Kualifikasi; dan 
b) Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/ Pengadaan 

Langsung. 
 
 

L. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 

1. Pelaksanaan Swakelola 
a. Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
1) PA/KPA dapat menggunakan Pegawai Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; 
2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan 
3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan bupati ini. 
b. Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan 
2) PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana 

Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada angka 1). 

c. Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK 
dengan pimpinan Ormas. 

d. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK 
dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. 

e. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, tipe III sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan tipe IV 
sebagaimana dimaksud pada huruf d, nilai pekerjaan yang tercantum 
dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang 
diperoleh melalui Penyedia. 

2. Pembayaran Swakelola 

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban 
a. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan 

penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. 
b. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK 

dengan Berita Acara Serah Terima. 
c. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala. 

 
 

M. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 

1. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 
a. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

1) Pelaksanaan Kualifikasi; 
2) Pengumuman dan/atau Undangan; 
3) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 
4) Pemberian Penjelasan; 
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5) Penyampaian Dokumen Penawaran; 
6) Evaluasi Dokumen Penawaran; 
7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 
8) Sanggah. 

b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk 
pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan 
Sanggah Banding. 

c. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a, untuk 
Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap 
penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. 

d. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1) peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia; 
2) peserta menyampaikan penawaran harga; 
3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 
4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. 

e. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang 
menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang 
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. 

f. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 
(satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis 
maupun harga. 

g. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut : 
1) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk 

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti 
pembelian atau kuitansi; atau 

2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta 
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan 
Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja. 

h. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. 
i. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus  ditanda-tangani pada awal 

tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah : 
1) penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 
2) persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
j. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi 
SIRUP. 

k. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga 
secara berulang (E-reverse Auction). 

2. Tender/Seleksi Gagal 
a. Prakualifikasi gagal dalam hal : 

1) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang 
menyampaikan dokumen kualifikasi; atau 

2) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari  3 (tiga) 
peserta. 
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b. Tender/Seleksi gagal dalam hal: 
1) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 
2) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran 

setelah ada pemberian waktu perpanjangan; 
3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 
4) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; 
5) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; 
6) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak  sehat; 
7) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya di atas HPS; 
8) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 
9) Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ 

PPK. 
c. Tender Cepat gagal dalam hal: 

1) tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang 
menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu 
perpanjangan; 

2) pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri 
verifikasi data kualifikasi; 

3) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; 

4) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; 
5) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau 
6) Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ 

PPK. 
d. Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf b, angka 1) 
sampai dengan huruf 8) dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. 

e. Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf b, angka 9) 
dinyatakan oleh PA/KPA. 

f. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang 
dengan ketentuan: 
1) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta  yang lulus 2 (dua) 

peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau 
2) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) 

peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. 
g. Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan: 
1) evaluasi ulang; atau 
2) Tender/Seleksi ulang. 

h. Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), 
dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. 

i. Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), 
dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, angka 3), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 9). 
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j. Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf f 
angka 2) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA 
melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 
1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 
2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. 

k. Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender 
Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode 
pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Huruf K, angka 2.6. 

3. Pelaksanaan Kontrak 
a. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 
2) Penandatanganan Kontrak; 
3) Pemberian uang muka; 
4) Pembayaran prestasi pekerjaan; 
5) Perubahan Kontrak; 
6) Penyesuaian harga; 
7) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 
8) Pemutusan Kontrak; 
9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau 
10) Penanganan Keadaan Kahar. 

b. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani 
Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja 
atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat 
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia 
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

4. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 
a. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan  kepada Penyedia setelah 

dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. 
b. Retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar 5% (lima 

persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan 
Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang 
membutuhkan masa pemeliharaan. 

c. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada 
subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti 
pembayaran kepada  subkontraktor sesuai dengan realisasi 
pekerjaannya. 

d. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 
1) pembayaran bulanan; 
2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; 

atau 
3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. 

e. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran 
terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia 
menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

f. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang 
belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang 
berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak. 
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g. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan. 

5. Perubahan Kontrak 
a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang 
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat 
melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: 
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam 

Kontrak; 
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; 

dan/atau 
4) mengubah jadwal pelaksanaan. 

b. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana  dimaksud  pada huruf a, 
mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak 
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak 
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 

6. Keadaan Kahar 
a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat 

dihentikan. 
b. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat 

melakukan perubahan kontrak. 
c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan 

kahar dapat melewati Tahun Anggaran. 
d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak. 

7. Penyelesaian Kontrak 
a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 

pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia 
mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan 
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat dalam 
adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian 
pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, 
dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melampaui 
Tahun Anggaran. 

d. Mendasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah 
(LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran, angka 7.18 
mengenai Pemberian Kesempatan, yang menyatakan bahwa pemberian 
kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan.  

e. Beban anggaran belanja yang dikeluarkan terkait dengan pemberian 
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya 
tersebut selanjutnya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 
anggaran berikutnya pada program dan kegiatan yang berkenaan. 
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8. Serah Terima Hasil Pekerjaan 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan 

ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima 
barang/jasa. 

b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. 
c. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 
d. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 

kepada PA/KPA. 
e. Serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam 

Berita Acara. 
 
 
N. PENGADAAN KHUSUS 

1. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 
a. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ 

perlindungan masyarakat atau  warga  negara Indonesia yang berada 
di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak 
dapat ditunda dan harus dilakukan segera. 

b. Keadaan darurat meliputi: 
1) bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial; 
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
3) kerusakansarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik; 
4) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan 

situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau 
pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak 
langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara 
Indonesia di luar negeri; dan/atau 

5) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena 
bencana. 

c. Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) 
meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke 
pemulihan. 

e. Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai 
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa sejenis. 

f. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan 
konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen 
masih dalam kurun waktu keadaan darurat. 

g. Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan 
konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa 
keadaan darurat. 

2. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri 
a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman 

pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 
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b. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan 
Barang/Jasa di negara setempat. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Luar Negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan 
LKPP. 

3. Pengecualian 
a. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah: 
1) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan  Umum/Badan 

Layanan Umum Daerah; 
2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang 

dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 
3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik 

bisnis yang sudah mapan; dan/atau 
4) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 
b. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum / Badan 

Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan 
Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah. 

c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan 
pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada 
Peraturan Bupati ini. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud  pada hurufa, angka 1) s.d angka 
4) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

4. Penelitian 
a. Penelitian dilakukan oleh: 

1) PA/KPA pada Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara penelitian; dan 

2) pelaksana penelitian. 
b. Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 

1) memiliki kewenangan: 
1) menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah 

pengembangan penelitian nasional; 
2) menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada 

rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung 
perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; 
dan 

3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. 
c. Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) 

meliputi: 
1) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; 
2) Satuan Kerja/Perangkat Daerah; 
3) Perguruan Tinggi; 
4) Ormas; dan/atau 
5) Badan Usaha. 
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d. Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan 
berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. 

e. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan melalui 
seleksi proposal penelitian. 

f. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh 
penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. 

g. Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas 
yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara 
penelitian. 

h. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) 
Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran. 

i. Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap 
atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian. 

j. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan 
berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak 
penelitian. 

k. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, 
teknologi, dan pendidikan tinggi. 

 
 
O. USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN 

BERKELANJUTAN 

1. Peran Serta Usaha Kecil 
a. Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 
b. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta 

koperasi dari hasil produksi dalam negeri. 
c. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib 

mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai 
anggaran belanja barang/jasa PemerintahDaerah. 

d. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. 

e. Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan 
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. 

f. Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta 
usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa 
produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. 

g. Penyedia usaha non-kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan 
melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi 
dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama 
lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan 
di bidang yang bersangkutan. 

h. Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf g dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. 

i. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas peran serta 
usaha kecil. 

j. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya 
paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas 
kemampuan teknis. 
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k. Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), 
dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk 
paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat 
dipenuhi oleh usaha kecil. 

l. LKPP dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah memperluas peran serta 
usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil 
dalam katalog elektronik. 

m. Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat 
melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk 
kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada 
usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. 

2. Penggunaan Produk Dalam Negeri 
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam 

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. 
b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dilakukan apabila terdapat produksi dalam negeri yang 
memiliki penjumlahan nilai Tigkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% 
(empat puluh persen). 

c. Kewajiban penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada huruf b dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, 
Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia. 

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dicantumkan dalam 
RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 

e. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal : 
1) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau 
2) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan. 
f. LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog 
elektronik. 

g. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada 
pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. 

h. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan 
nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

i. Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1) diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% 

(dua puluh lima persen). 
2) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 
3) diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah 

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 
4) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil 

Evaluasi Akhir (HEA). 
5) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 - KP) × HP dengan:  

KP = TKDN × preferensi tertinggi 
KP adalah Koefisien Preferensi 
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. 
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6) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA 
terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan 
sebagai pemenang. 

j. Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender 
Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh 
koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga 
penawaran terendah dari badan usaha asing. 

3. Pengadaan Berkelanjutan 
a. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

berkelanjutan. 
b. Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri 

atas: 
1) aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang 

usia barang/jasa tersebut; 
2) aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi 

kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, 
kesetaraan, dan keberagaman; dan 

3) aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif 
terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, 
dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan. 

c. Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan  oleh: 
1) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan 

Barang/Jasa; 
2) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan 

kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 
3) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam 

menyusun Dokumen Pemilihan. 
 
 
P. PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 
a. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik 

menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. 

b. LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. 
c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-

marketplace. 
d. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur 

teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Satuan Kerja/Pemerintah 
Daerah dan Penyedia berupa: 
1) Katalog Elektronik; 
2) Toko Daring; dan 
3) Pemilihan Penyedia. 

e. LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, 
mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan 
Barang/Jasa. 

f. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace 
Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ 
dan/atau Pelaku Usaha. 
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g. Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan 
pengembangan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. 

h. Ruang lingkup SPSE terdiri atas: 
1) Perencanaan Pengadaan; 
2) Persiapan Pengadaan; 
3) Pemilihan Penyedia; 
4) Pelaksanaan Kontrak; 
5) Serah Terima Pekerjaan; 
6) Pengelolaan Penyedia; dan 
7) Katalog Elektronik. 

i. SPSE sebagaimana dimaksud pada huruf h, memiliki interkoneksi 
dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, 
manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE. 

j. Sistem pendukung SPSE meliputi: 
1) Portal Pengadaan Nasional; 
2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa; 
3) Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum; 
4) Pengelolaan peran serta masyarakat; 
5) Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan 
6) Monitoring dan Evaluasi. 

k. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog 
elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. 

l. Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h, angka 7) 
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, 
produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, 
negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait 
barang/jasa. 

m. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. 

n. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik 
sebagaimana dimaksud pada huruf l diatur dengan Peraturan Kepala 
Lembaga. 

o. Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki 
kriteria: 
1) standar atau dapat distandarkan; 
2) memiliki sifat risiko rendah; dan 
3) harga sudah terbentuk di pasar. 

p. Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf o, tidak ditayangkan 
pada Katalog Elektronik. 

q. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan 
LKPP. 

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyeleng-garakan fungsi 

layanan pengadaan secara elektronik. 
b. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, meliputi: 
1) Pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan 

infrastrukturnya; 
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2) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem 
informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku 
kepentingan. 

c. LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan 
informasi SPSE dan sistem pendukung. 

d. LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan 
secara elektronik. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Kepala Lembaga. 

 
 

Q. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN 

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
a. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; 
2) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan 

Barang/Jasa; dan 
3) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada huruf a angka 1) merupakan sumberdaya manusia 
yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

c. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2) 
merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan 
kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. 

d. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 3) merupakan sumber 
daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam 
mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

e. Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan 3) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada Huruf Q angka 1) huruf a,  di lingkungan Pemerintah 
Daerah terdiri atas: 
1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan 
2) Personel Lainnya. 

g. Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan. 

h. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, 
membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman 
barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber 
Daya Pendukung Ekosistem PengadaanBarang/Jasa. 

i. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf h) dikecualikan untuk 
Kementerian/Lembaga dalam hal: 
1) nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak 

mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit 
minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau 
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2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 
oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

j. Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf i, 
pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f. 

k. Personel Lainnya sebagaimana dimaksud huruf f angka 2) wajib 
memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

l. Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di 
bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf k 
wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/   
level-1. 

m. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan berkedudukan di UKPBJ. 
n. Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi 

Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat 
berkedudukan di luar UKPBJ. 

o. Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa. 

p. Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi 
sebagaimana dimaksud pada huruf o, maka: 
1) pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan: 

a) Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib 
beranggotakan sekurang kurangnya 1 (satu) Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 

b) Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang 
memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian 
tingkat dasar/level - 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

2) pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan 
oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai 
Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat 
keahlian tingkat dasar/level-1 dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 

q. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan 
rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf o, pelaksanaan tugas 
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: 
1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau 

sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan 
Barang/Jasa; dan/atau  

2) Agen Pengadaan. 
r. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf o, diatur 
dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

2. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 
a. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang 

memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa 
pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada 
huruf a), UKPBJ memiliki fungsi: 
1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
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2) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 
3) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan 

Barang/Jasa; 
4) pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan 

teknis; dan 
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala 

lembaga/kepala daerah. 
c. UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbentuk struktural 

dan ditetapkan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

d. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang 
mencakup kompetensi teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

e. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada huruf b angka 2), dapat dilaksanakan oleh unit kerja 
terpisah. 

f. Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud huruf a, dikecualikan 
bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk 
UKPBJ. 

g. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan 
peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ 
untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi 
kriteria untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf 
f, dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model 
kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf g, diatur 
dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

 
 
R. PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM 

1. Pengawasan Internal 
a. Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui aparat pengawasan internal pada Satuan Kerja/ Pemerintah 
Daerah masing-masing. 

b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan 
melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau 
penyelenggaraan whistleblowing system. 

c. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sejak 
perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, 
dan serah terima pekerjaan. 

d. Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
1) pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 
2) kepatuhan terhadap peraturan; 
3) pencapaian TKDN; 
4) penggunaan produk dalam negeri; 
5) pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan 
6) Pengadaan Berkelanjutan. 

e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilakukan 
bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangun-an nasional. 

f. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
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2. Pengaduan oleh Masyarakat 
a. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti 

yang faktual, kredibel, dan autentik. 
b. Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada 

APIP untuk ditindaklanjuti. 
c. APIP sebagaimana dimaksud pada huruf a,  dan huruf  b, 

menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. 
d. APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada kepala daerah. 
e. Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam 

hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. 
f. Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
g. LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Sanksi 
a. Dalam hal peserta pemilihan: 

1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar 
untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen 
Pemilihan; 

2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 
mengatur harga penawaran; 

3) terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme dalam 
pemilihan Penyedia;  atau 

4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh 
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta 
pemilihan dikenai sanksi administratif. 

b. Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan 
yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, 
pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif. 

c. Dalam hal Penyedia: 
1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau 

tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 
2) menyebabkan kegagalan bangunan; 
3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 
4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/ volume hasil 

pekerjaan berdasarkan hasil audit; 
5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan 

Kontrak berdasarkan hasil audit; atau 
6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, 

Penyedia dikenai sanksi administratif. 
d. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 

b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif    berupa: 
1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 
2) sanksi pencairan jaminan; 
3) Sanksi Daftar Hitam; 
4) sanksi ganti kerugian; dan/atau 
5) sanksi denda. 

e. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 
1) huruf a angka 1) sampai dengan angka 3) dikenakan sanksi 

digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan 
Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; 
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2) huruf angka 4) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran 
dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

3) huruf b dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan 
Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

4) huruf c angka 1) dikenakan sanksi pencairan Jaminan 
Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan 
Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

5) huruf c angka 2) sampai dengan angka 5) dikenakan sanksi ganti 
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau 

6) huruf c, angka 6) dikenakan sanksi denda keterlambatan. 
f. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi 

dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: 
1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar 

untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen 
Pemilihan; 

2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 
mengatur harga penawaran; 

3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau 
4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh 

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan. 
g. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima 

SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan 
mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak. 

h. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: 
1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau 

tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 
2) menyebabkan kegagalan bangunan; 
3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 
4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit; 
5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan 

Kontrak berdasarkan hasil audit; atau 
6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. 

i. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, dan huruf c, dikenakan: 
1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 
2) sanksi pencairan jaminan; 
3) Sanksi Daftar Hitam; 
4) sanksi ganti kerugian; dan/atau 
5) sanksi denda. 

j. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 
1) huruf  a angka 1) sampai dengan angka 3) dikenakan sanksi 

digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan 
Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; 

2) huruf a angka 4) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran 
dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

3) huruf b dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan 
Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

4) huruf c angka 1) dikenakan sanksi pencairan Jaminan 
Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan 
Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 



-159- 
 

5) huruf c angka 2) sampai dengan angka 5) dikenakan sanksi ganti 
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau 

6) huruf c angka 6) dikenakan sanksi denda keterlambatan. 
k. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf e, 

angka 1) ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ 
Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. 

l. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
angka 2) ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ 
Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. 

m. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam pada 
huruf e, angka 3) dan angka 4), ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan 
PPK. 

n. Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf 
e, angka 6) ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu 
permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari 
keterlambatan. 

o. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

p. Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai 
dengan huruf c, berlaku sejak ditetapkan. 

q. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi 
dalam proses katalog berupa : 
1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar 

untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen 
Pemilihan; 

2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 
mengatur harga penawaran; 

3) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam 
pemilihan Penyedia;  

4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja 
Pemilihan/Agen Pengadaan; atau 

5) tidak menandatangani kontrak katalog. 
r. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam 

proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak 
pada katalog elektronik atau surat pesanan. 

s. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf  l, dan 
huruf m, dikenakan: 
1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 
2) Sanksi Daftar Hitam; 
3) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-

purchasing; dan/atau 
4) sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. 

t. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 
1) huruf q angka 1) sampai dengan angka 3) dikenakan sanksi 

digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 
(dua) tahun; 

2) huruf q angka 4) dan angka 5) dikenakan Sanksi Daftar Hitam 
selama 1 (satu) tahun; 

3) huruf r, atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi 
penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing 
selama 6 (enam) bulan; atau 
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4) huruf r, atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik 
dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog 
elektronik selama 1 (satu) tahun. 

u. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf t, ditetapkan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/ 
Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK. 

v. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a, angka 
1) s.d angka 3) dan huruf q, angka 1) sampai dengan angka 3), UKPBJ 
melaporkan secara pidana. 

w. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat 
Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan 
yang menjadi kewajibannya. 

x. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf w, 
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

y. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada 
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan yang terbukti 
melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

4. Daftar Hitam Nasional 
a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang 

dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional. 
b. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional. 

5. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 
a. Satuan Kerja/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan 

hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi 
permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan 
sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. 

c. Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut 
dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat 
penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai 
Agen Pengadaan. 

6. Penyelesaian Sengketa Kontrak 
a. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam 

pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui : 
1) layanan penyelesaian sengketa kontrak;  
2) arbitrase; 
3) Dewan Sengketa Konstruksi; atau 
4) penyelesaian melalui pengadilan. 

b. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 1) diselenggarakan oleh LKPP.  

c. Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a angka 3) diatur dengan peraturan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan 
umum dan perumahan rakyat. 
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S. KETENTUAN PERALIHAN 

1. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil 
Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 
74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023; 

2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 74 ayat (1) huruf c 
wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan     Barang/Jasa     
paling      lambat   31 Desember 2023; 

3. Pengadaan pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi 
Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai :  
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan  

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia 
dan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya Peraturan Kepala 
Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa 
Konsultansi Konstruksi/ Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 

 
Selanjutnya, syarat-syarat Pengadaan Barang/Jasa dan tata cara 
pelaksanaannya  yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini agar berpedoman 
pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah beserta perubahan dan penjelasannya serta Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). 

 

http://www.lkpp.go.id/
http://www.lkpp.go.id/
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BAR vii 
PENUTUP 

Di dalam Pelaksanaan, Penatasahaan dan Pertanggungjawan pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023 kepada masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaannya berpedoman 
pada Peraturan Bupati 	-serta Peraturan perundang--unda_ngan lainn-ya yang 
berlaku. 

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan 
dan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 ini, maka Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 135 Tahun 2021 perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan, 
Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2022, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini 
dinyatakan masih tetap berlaku. 

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa prinsip hemat, efisiensi serta 
memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran tetap 
merupakan prinsip yang harus dipegang dan dilaksanakan demi terwujudnya 
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel 
dan auditabel. 

Demikian pedoman Teknis ini disampaikan agar dijadikan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran 2023 dengan sebaik-baiknya. 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA 1, IAN HUKUM 
SEKRETA AT DAERAH 

SOEGENG P KOSO S.H. M.H. 
NIP. 19680605 199303 1 003 
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