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WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 35 TAHUN 2 0 1 1  

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 2  .  

WALIKOTA MOJOKERTO, 

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan 

akuntabi l i tas pengelolaan keuangan daerah perlu penyelenggaraan 

sistem pengendal ian intern d i  l ingkungan Pemerintah Kata Mojokerto 

yang merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin 

dar i  keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan 

peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kata Mojokerto Tahun 2012 .  

1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 1 6  dan 1 7  Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5 5 1 )  ;  

2 .  Undang - Undang Nornor 1 8  Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3833) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

4 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
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6. Undang-Undang Nomor ·32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

1 2 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2  

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4844) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipi l  (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

1977 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3098) sebagaimana telah d iubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri S ip i l  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 2 1 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nemer 3955) ; 

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 

Republ ik Indonesia Nomor 3956) ; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 3957) ; 

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 4 9 , .  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik 

Indonesia Nomor 4503) ; 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4574); 

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Per imbangan (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2005 

Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 

Nomor 4575) ;  

29 Tahun 2000 tentang 

(Lembaran Negara Republ ik 

Tambahan Lembaran Negara 
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1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 1 38 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4577); 

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

1 8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165  

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4593); 

1 9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Mi l ik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593), sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4855); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan · Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara/Daerah ; 

22 .  Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4 7 4 1 ) ;  

23.  Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 10  

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

d iubah dengan Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2 0 1 1  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 
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25 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedaman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pedaman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012  ;  .  

28 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pedaman Pemberian Hibah dan Bantuan Sasial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

29.  Peraturan Daerah Kata Majakerta Namor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

d iubah dengan Peraturan Daerah Namar 5 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomar 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelalaan Keuangan Daerah ; 

30 .  Peraturan Daerah Kata Mojokerto Namor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kata Majakerta ; 

3 1 .  Peraturan Daerah Kata Mojokerto Namar 12  Tahun 20 10  tentang 

Pajak Daerah; 

32 .  Peraturan Walikata Mojokerto Namor 1 4  Tahun 2 0 1 1  tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelalaan Keuangan Daerah ; 

33 .  Peraturan Walikata Nornor 1 5  Tahun 2 0 1 1  tentang Kebijakan 

Akuntansi Daerah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA 

MOJOKERTO TAHUN 2012  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikata ini yang dimaksud dengan :  

1 .  Kata adalah Kota Mojakerto ; 

2 .  Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Ma jokerta ;  

3. Walikata adalah Walikota Mojakerta ;  
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4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat din i la i  

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ; 

5 .  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ; 

6 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dis ingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

d ibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah ; 

7 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang ; 

8 .  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota 

selaku Pengguna An.ggaran/Pengguna Barang, yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ; 

9 .  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ; 

1 0 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah ; 

1 1 .  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah ;  

1 2 .  Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian tugas BUD ; 

1 3 .  Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya ;  

1 4 .  Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang mil ik daerah ; 
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1 5 .  Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ; 

1 6 .  Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD ; 

1 7 .  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 

bidang tugasnya ; 

1 8 .  Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas 

nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ 

menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 

negara/daerah ; 

1 9 .  Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
'  

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ; 

20 .  Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit 

kerja S K P D ;  

2 1 .  Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

uang yang bersumber dari transaksi PPKD ; 

22 .  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ; 

23 .  Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk menerima, menyimpan,  membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

unit kerja SKPD ; 
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24. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi 

P P K D ;  

25 .  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 ; 

26. 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 ; 

27.  Penerimaan Dae rah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ; 

28 .  Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah ; 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

dis ingkat DPA - SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran ; 

30.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 

pelaksana anggaran Sadan I Dinas I Kantor I Bagian selaku 

Bendahara Umum Daerah ; 

3 1 .  Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya dis ingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 

kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP ;  

32 .  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 ; 

33.  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 di lakukan dengan pembayaran 

l angsung ;  

34. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang 

tidak dapat di lakukan dengan pembayaran langsung ;  
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35. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan · SKPD yang bersifat mendesak dan tidak 

dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 

persediaan ; 

36. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 

pembayaran gaji dengan jumlah ,  penerimaan, peruntukan, dan 

waktu pembayaran tertentu yang dokumennya dis iapkan oleh 

P P T K ;  

37.  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 ; 

38 .  SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang 

d i lakukan oleh PPKD dengan jumlah ,  penerima, peruntukan, dan 

waktu pembayaran tertentu ; 

39.  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 ; 

40.  Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 

dis ingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan ; 
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4 1 .  Surat Perintah Membayar Ganti Uang 

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah 

Persediaan 

dokumen 

yang 

yang 

digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 

DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang 

persediaan yang telah dibelanjakan ; 

42.  Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 

persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ; 

43.  Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 

SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga ; 

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM ; 

45 .  Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu 

atau · 1ebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan ; 

46. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran I 

pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk di gabungkan 

pada entitas pelaporan; 

47. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

di laksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak Tahun Jamak; 

48.  Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS 

merupakan dana yang digunakan terutarna untuk biaya non 

personal ia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan 

program wajib belajar ,  sesuai dengan peraturan perundang 

undangan.  



1 0  

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

P a s a l 2  

( 1 )  Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini  adalah mengatur 

sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan d i  

Pemerintah Kata Majokerta. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini  adalah terwujudnya 

proses pelaksanaan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Daerah 

di  Pemerintah Kata Mojakerto sesuai dengan Peraturan Perundang 

Undangan .  

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasa l3  

( 1 )  Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 

Penerimaan/Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerima 

atau menguasai uang/barang/kekayaan Pemerintah Kata Mojakerto 

wajib menyelenggarakan Perencanaan, Pelaksanaan, Penata 

usahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran berpedoman pada 

Petujuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1  ) ,  diatur lebih 

lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota in i .  

BAB II 

STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Struktur Pengelola Keuangan 

·  Pasal 4 

( 1 )  Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang diberlakukan d i  

l ingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dibedakan ke dalam 

2 (dua) model Struktur Organisasi (SO) yang penerapannya 

disesuaikan dengan kompleksitas dan tupoksi dari masing-masing 

SKPD, yaitu : 

a .  SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang ; 

b .  SKPD Sekretariat Daerah dibantu oleh 8 (delapan) Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang. 



I I 

Bagian Kedua 

Penqelolaan Keuangan Pada Dinas/Badan/Kantor/Camat 

Pasa l5  

( 1 )  Pengelola Keuangan Pada Dinas/Badan/Kantor/Camat sebagai 

berikut : 

a .  P A ;  

b. PPK S K P D ;  

c. PPTK SKPD ; 

ct .  Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu SKPD ; 

e. Bendahara Penerimaan P P K D ;  

f. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD ;  

g .  Bendahara Pengeluaran PPKD. 

(2) Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran 

(PA)/Pengguna Barang yang mendapat pel impahan sebagian atau 

seluruh kekuasaan Walikota dalam mengelola keuangan daerah. 

(3) Pada setiap SKPD hanya terdapat 1 (satu) PPK-SKPD, 1  (satu) 

Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan 

(khusus bagi SKPD Peng�asi l ) .  

(4) Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara 

Pengeluaran dapat dibantu oleh : 

a .  Pembantu Pembuat Dokumen ;  

b .  Pernbuat Daftar Gaji ; 

c. Operator SIMDA. 

(5)  Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan 

daerah,  maka yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah 

Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Keuangan, sedangkan yang 

ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat 

di laksanakan oleh staf. 

(6) Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah 

yang lebih ditit ikberatkan pada SKPD,  maka pada masing-masing 

SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi  wewenang 

menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ adalah PA dalam hal 

in i  Kepala SKPD. 
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(7) Penunjukan PA yang diberi wewenang menandatangani SPM dan 

mengesahkan SPJ,  Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Penerimaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala 

SKPD. 

(8) Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan Pembantu 

SKPD, Benda hara Pengeluaran Pembantu SKPD, 

Pembantu Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji , Operator 

SIMDA ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(9) Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Penyerapan 

Belanja secara periodik setiap 1 (satu) bu lan sekali kepada PA. 

( 1 0 )  Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi 

Pendapatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada PA. 

( 1 1 )  PPK-SKPD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik 

setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PA. 

( 1 2 )  Penandatanganan bukti pengeluaran (kwitansi) : 

a .  Mengetahui/Menyetujui ditandatangani oleh PA ; 

b .  Mengetahui/Menyetujui d i tandatangani oleh PPTK. 

c. Lunas dibayar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ; 

( 1 3 )  SPP-UP,  GU ,  TU dan LS diajukan serta di  tanda tangani oleh 

Bendahara Pengeluaran dan PPTK masing-masing SKPD. 

(  1 4 )  Benda hara Pengeluaran bersama-sama PA membuka rekening 

pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan atas nama bendahara 

pengeluaran SKPD. 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok dan Funqsi Pengelola Keuangan pada 

Dinas/Badan/Kantor/Camat 

Pasa l6  

( 1 )  Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat ( 1 )  huruf a berwenang untuk : 

a .  Menyusun RKA-SKPD. ;  

b .  Menyusun DPA-SKPD ; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja ; 

d .  Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD 

yang dip impinnya ;  

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran ; 
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f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; 

g .  Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; 

h .  Menandatangani SPM ; 

1 .  Menandatangani Pengesahan SPJ ; 

j .  Menandatangani Rincian Penggunaan SPP UP/GU/TU/LS/Gaji ; 

k. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dip impinnya ;  

I .  Mengelola barang mil ik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;  

m. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

d ip impinnya ;  

n .  Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; 

o. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang lainnya berdasarkan kuasa yang di l impahkan oleh 

Kepala Daerah ; dan 

p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf b 

ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA untuk melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD dan tidak boleh merangkap sebagai 

pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, 

bendahara, PPK dan/atau PPTK. 

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf b 

mempunyai tugas : 

a .  Mengontrol pagu anggaran ; 

b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui 

oleh oleh PPTK ; 

c. Menelit i kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan 

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasi lan lainnya yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran ; 

d .  Melakukan verifikasi atas SPP ;  

e. Menyiapkan SPM ; 

f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ; 

g .  Melaksanakan akuntansi SKPD ; 

h .  Membuat Laporan Keuangan SKPD ; 

1 .  Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan. 
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(4) Dalam melakukan verifikasi SPP,  PPK-SKPD berkewajiban : 

a .  Menelit i  kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran yang di lampirkan ;  

b .  Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per r incian 

obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek ; 

c. Menghitung PPN/PPh atas beban pengeluaran ;  

d .  Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP20 yang 

diterbitkan periode sebelumnya. 

(5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf c ditunjuk oleh Pejabat Pengguna 

Anggaran I PA berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan 

pertimbangan objektif la innya,  yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya 'kepada pengguna anggaran/pengguna 

barang yang mempunyai tugas mencakup : 

a .  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; 

b .  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan 

jasa) ; 

d .  Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan/Barang atau Ringkasan 

Kontrak Swakelola ; 

e. Membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan 

yang ditanganinya kepada PA. 

(6) Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

Ayat ( 1 )  huruf d ditetapkan oleh Kepala Oaearah atas usul  

Kepala SKPD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD,  mempunyai tugas : 

a .  Menerima setoran dari wajib b a y a r ;  

b .  Membuat Tanda Terima Pembayaran I kwitansi ; 

c. Membuat Tanda Bukti  Penerimaan ; 

d .  Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan d i  

BKU Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek 

Penerimaan ;  

e. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan ; 

f. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik 

(setiap bulan) ;  



1 5  

g .  Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) :  

- secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui  PPK 

S K P D ;  

-  secara fungsional kepada BUD. 

(7) Bendahara Penerimaan S�PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

Ayat ( 1 )  huruf d berwenang : 

a .  Menerima Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli 

D a e r a h ;  

b. Menyimpan seluruh penerimaan dan menyetorkan penerimaan 

yang diterima dari Pihak Ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah 

pal ing lambat 1 (satu) hari kerja ; 

c. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

melalu i  Bank.  

(8) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf d ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pada SKPD, mempunyai tugas membantu 

Bendahara Penerimaan SKPD.  

(9) Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana d imaksud pada Pasal 5 

Ayat ( 1 )  huruf e bertugas untuk menatausahakan pendapatan dana 

per imbangan,  pendapatan la in- la in yang sah dan 

pembiayaan penerimaan dan mempertanggungjawabkan seluruh 

pener imaan/ pendapatan kepada PPKD dalam rangka pelaksanaan 

A P B D ,  antara lain :  

a .  Menerima setoran dari wajib b a y a r ;  

b .  Membuat Tanda Terima Pembayaran I kwitansi ; 

c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan ;  

d .  Menerima setoran dar iBendahara Penerimaan Dinas P e n g h a s i l ;  

e. Menyetorkan seluruh hasi l  penerimaan retribusi ke Rekening Kas 

Umum Daerah ; 

f. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan d i  

BKU Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek 

Penerimaan ;  

g .  Menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS), Tanda Bukti 

Penerimaan (TBP) dan Laporan Harian Realisasi Pendapatan 

setiap hari ke PA selaku PPKD ;  

h .  Membuat Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan dan 

menyampaikannya 

Dinas Penghasi l  ;  

ke DPPKA dengan tembusan 
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( 1 0 )  Benda hara Penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti 

transaksi atas pendapatan yang diterima melalui  Bank. 

( 1 1 )  Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 Ayat ( 1 )  huruf f ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usu I Kepala 

SKPD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pada SKPD, dan mempunyai tugas : 

a .  Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;  

b .  Mengumpulkan bukti transaksi perhari ; 

c. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA ; 

d .  Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku 

s impanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ; 

e .  Membuat Laporan · Penyerapan Belanja Bendahara 

Pengeluaran ;  

f. Memungut dan menyetorkan pajak ; 

g .  Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam 

buku panjar ; 

h .  Menandatangani SPP ; 

1 .  Mengkoordinir ,  mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan ;  

j .  Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) :  

- secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK 

S K P D ;  

-  secara fungsional kepada BUD setelah disahkan oleh 

Pengguna Anggaran. 

( 1 2 )  Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 Ayat ( 1 )  huruf f berwenang : 

a .  Mengajukan Permintaan pembayaran 

SPP-UP/GU!TU dan SPP-LS ; 

b .  Menerima dan rnenyirnpan uang persediaan ; 

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

d ike lo lanya ;  

d .  Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/PA yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan ; 

e. Menelit i  kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 

diberikan oleh PPTK ; 

f. Mengembal ikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 

oleh PPTK, apabi la dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 

dan I atau tidak lengkap. 

menggunakan 
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Benda hara kepada 

( 1 3 )  Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud 

pad a Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf f ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran pada SKPD, mempunyai tugas membantu Bendahara 

Pengeluaran SKPD. 

( 1 4 )  Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 Ayat ( 1 )  huruf g ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usu Ian SKPD, 

bertugas untuk menata usahakan dan mempertanggungjawabkan 

seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD, 

antara la in :  

a .  Mengajukan Permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS 

P P K D ;  

b .  Menelit i kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD ; 

c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada 

pejabat yang terkait, apabi la dokumen tersebut tidak memenuhi 

syarat dan I atau tidak lengkap. 

( 1 5 )  Pembantu Pembuat Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

Ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA, bertanggung 

jawab kepada PPK-SKPD, mempunyai tugas : 

a .  Menyiapkan dokumen dan mengajukan SPP dan SPM, 

baik SPP UP/GUfTU, LS, maupun Gaji ; 

b .  Menelit i kelengkapan pengajuan SPP ; 

c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ 

Pengeluaran ; 

d .  Melaksanakan pencatatan di buku register. 

( 1 6 )  Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (4) 

huruf b ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA, bertanggung jawab 

kepada PPK-SKPD, mempunyai tugas : 

a .  Membuat daftar gaji ; 

b .  Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran 

gaji ; 

c. Membuat SPJ gaji ; 

d .  Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Kas Umum Daerah melalui 

Bank Jatim Cabang Mojokerto. 
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( 1 7 )  Operator SIMDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (4) 

huruf c ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA, bertanggung jawab 

kepada PPK-SKPD dan mempunyai tugas membantu Bendahara 

Pengeluaran,  Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Keuangan 

dalam melakukan input data ke dalam Aplikasi Simda Keuangan 

versi 2 . 1  dan pencetakan laporan. 

Bagian Keempat 

Penqelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah 

Pasa l7  

( 1 )  Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah, sebagai ber ikut :  

a .  K P A ;  

b. PPK-SKPD ; 

c. PPTK SKPD ; 

d .  Bendahara Pengeluaran SKPD. 

(2) Mengingat kesibukannya sebagai pejabat struktural, Sekretaris 

Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PA) 

dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala 

Bagian d i  l ingkungan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA). 

(3) Dalam melaksanakan fungsinya, KPA dibantu oleh 1 (satu) pejabat 

struktural yang bertindak sebagai PPK-SKPD. 

(4) Pada masing-masing KPA hanya terdapat 1 (satu) PPK-SKPD, 

1  (satu) Bendahara Pengeluaran.  

(5) Untuk Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ditunjuk sebagai leading 

sektor penerima bantuan, pengelola Belanja Bunga ,  Belanja Subsid i ,  

Belanja H ibah ,  Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasi l  dan 

d isampaikan kepada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Pengelola Dana 

Bantuan (SKPD Penerima Bantuan) yang dalam pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja 

Bunga ,  Belanja Subs id i ,  Belanja H ibah ,  Belanja Bantuan Sosial dan 

Belanja Bagi Hasi l .  

(6) Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara 

Pengeluaran dapat dibantu oleh : 

a .  Pembantu Pembuat Dokumen ;  

b .  Pembuat Daftar Gaji ; 

c. Operator SIMDA. 
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(7) Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang 

lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD 

harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM 

dan mengesahkan SPJ serta Laporan Keuangan SKPD. 

(8) Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala 

Daerah atas usulan Kepala SKPD. 

(9) Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Pembuat Dokumen, 

Pembuat Daftar Gaji dan Operator SIMDA, ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala SKPD. 

( 1 0 )  Benda hara Pengeluaran harus membuat Laporan Penyerapan 

Belanja secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada KPA. 

( 1 1 )  PPK-SKPD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik 

setiap 3 (tiga) bulan sekal i  kepada KPA; 

( 1 2 )  Penandatanganan bukti pengeluaran (kwitansi) :  

a .  Mengetahui/Menyetujui ditandatangani oleh KPA ; 

b. Mengetahui/Menyetujui d itandatangani  oleh PPTK ; 

c. Lunas dibayar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 

( 1 3 )  SPP-UP,  GU ,  TU dan LS diajukan serta di  tanda tangani oleh 

Bendahara Pengeluaran dan PPTK masing-masing SKPD. 

( 1 4 )  Bendahara Penqeluaran bersama-sama KPA membuka rekening 

pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan atas nama bendahara 

pengeluaran SKPD. 

Bagian Kelima 

Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan 

pada Sekretariat Daerah 

Pasa l8  

( 1 )  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 7 Ayat ( 1 )  huruf a berwenang u n t u k :  

a .  Menyusun RKA-SKPD ; 

b .  Menyusun DPA-SKPD ; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja ; 

d .  Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD 

yang dipimpinnya ;  

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran ; 
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f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; 

g .  Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak la in 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; 

h .  Menandatangani SPM ; 

1 .  Menandatangani Pengesahan SPJ ; 

J .  Menandatangani Rincian Penggunaan SPP UP/GUfTU/LS 

Gaj i /LS ;  

k. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang d ip impinnya ;  

I .  Mengelola barang mi l ik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dip impinnya ;  

m. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dip impinnya ;  

n .  Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; 

o. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna 

Baranq lainnya berdasarkan kuasa yang di l impahkan oleh 

Kepala Daerah ; dan 

p .  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala 

Daerah mela lu i  Sekretaris Daerah. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat ( 1 )  huruf b 

ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD, tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang 

bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, 

PPK dan/atau PPTK . 

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat ( 1 )  huruf b 

mempunyai tugas : 

a .  Mengontrol pagu anggaran ; 

b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

d isampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui 

oleh oleh PPTK ; 

c. Menelit i kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan 

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasi lan lainnya yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran ; 

d .  Melakukan verifikasi atas SPP ;  

e. Menyiapkan SPM ;  

f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ; 

g .  Melaksanakan akuntarisi SKPD ; 

h .  Membuat Laporan Keuangan SKPD ; 
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1 .  Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan. 

(4) Dalam melakukan verifikasi SPP, PPK-SKPD berkewajiban: 

a .  Menel it i  kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran yang di lampirkan ; 

b .  Menguj i  kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian 

obyek yang tercantum dalam ringkasan per r incian obyek ; 

c. Menghitung PPN/PPh atas beban pengeluaran ; 

d .  Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 

diterbitkan periode sebelumnya. 

(5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud 

pad a Pasal 7 Ayat ( 1 ) ,  huruf c ditunjuk oleh Pejabat Kuasa 

Pengguna Anggaran I KPA berdasarkan pertimbangan kompetensi 

jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang 

kendal i  dan pertimbangan objektif la innya,  yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna 

barang yang mempunyai tugas mencakup : 

a .  Mengendal ikan pelaksanaan kegiatan ; 

b .  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan 

jasa) ; 

d .  Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan/Barang atau Ringkasan 

Kontrak Swakelola ; 

e .  Membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan 

yang ditanganinya kepada KPA. 

(6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

Ayat ( 1 )  huruf d ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala 

SKPD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pada SKPD dan mempunyai tugas : 

a .  Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ; 

b .  Mengumpulkan bukti transaksi perhari ; 

c. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA ; 

d .  Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku 

s impanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ; 

e .  Membuat La po ran Penyerapan Belanja Bendahara 

Pengeluaran ; 

f. Memungut dan menyetorkan pajak ; 

g .  Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku 

pan ja r ;  
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Bendahara kepada 

h .  Menandatangani S P P ;  

1 .  Mengkoordinir ,  mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan ; 

J .  Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ; 

- secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK 

S K P D ;  

-  secara fungsional kepada BUD setelah disahkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran 

(7) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 

7 ayat ( 1 )  huruf d berwenang : 

a .  Mengajukan Permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GUffU dan SPP-LS ; 

b .  Menerima dan menyimpan uang persediaan ; 

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

d ike lo lanya ;  

d .  Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/PA yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan ; 

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 

diberikan oleh PPTK ; 

f. Mengembal ikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 

oleh PPTK, apabi la dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 

dan I atau t idak lengkap. 

(8) Pembantu Pembuat Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

Ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPD/KPA, bertanggung 

jawab kepada PPK-SKPD, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan dokurnen dan mengajukan SPP dan SPM,  

baik SPP UP/GUffU, LS, maupun Gaji ; 

b .  Menel i t i  kelengkapan pengajuan SPP ;  

c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ 

Pengeluaran ; 

d .  Melaksanakan pencatatan d i  buku register. 

(9) Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (6) 

huruf b ditetapkan oleh Kepala SKPD/KPA, bertanggung jawab 

kepada PPK-SKPD, mempunyai tugas : 

a .  Membuat daftar gaji ; 

b .  Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran 

gaJI ; 

c. Membuat SPJ gaji ; 
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d .  Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Kas Umum Daerah melalui 

Bank Jatim Cabang Mojokerto. 

(1  O) Operator SIMDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (6) 

huruf c ditetapkan oleh Kepala SKPD/KPA, bertanggung jawab 

kepada PPK-SKPD dan mempunyai tugas membantu Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Keuangan 

dalam melakukan input data ke dalam Apl ikasi Simda Keuangan versi 

2 . 1  dan pencetakan laporan. 

Bagian Keenam 

Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) 

P a s a l 9  

(  1 )  Ke pa la Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku SKPD I pengguna 

anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. 

(2) SKPKD hanya mengelola Anggaran belanja t idak langsung untuk 

belanja bunga,  subsid i ,  h ibah,  bantuan sosial ,  belanja bagi hasi l ,  

bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan. 

(3) PPKD dapat mel impahkan kuasanya/sebagian kewenangannya 

kepada pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa BUD.  

(4) Pada SKPKD dan PPKD dapat dibentuk 1 (satu) PPK-SKPD, 

1 (satu) Bendahara Pengeluaran SKPKD dan 1 (satu) Bendahara 

Pengeluaran SKPD. 

(5) Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan SPM ditandatangani oleh 

PPKD, SPP ditandatangani oleh Bendahara SKPKD dan/atau 

Bendahara SKPD, Penel it ian Kelengkapan Dokumen Penerbitan 

SPM ditandatangani atau diketahui oleh PPK-SKPKD/SKPD. 
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BAB I l l  

PENUTUP 

. Pasal 10  

Pada saat Peraturan Walikota in i  berlaku, maka Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 30 Tahun 20 10  tentang Petunjuk Teknis Pengelola 

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2 0 1 1  

sebagaimana telah d iubah ·  dengan Peraturan Walikota Mojokerto 

Nomor 4 Tahun 2 0 1 1  tentang Petunjuk Teknis Pengelola Keuangan 

Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2 0 1 1  dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 1 1  

Peraturan Walikota in i  mula i  berlaku sejak tanggal d iundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota in i  dengan penempatannya dalam 

Serita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di  Mojokerto 

pada tanggal 14  Desember 2 0 1 1  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULG4'NISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 14  Desember 2 0 1 1  

SEKRETARIS DA.fRAH KOT A MOJOKERTO 

Ir. SUYITNO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

N IP .  19580101  198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 1  NOMOR 25/G 

Windows
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ttd

Windows
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ttd
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5. Pencairan dan Pertanggungjawaban Gaji 

a. Berdasarkan SPD, Pengurus Gaji menyiapkan dokumen SPP Gaji untuk 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan SPP 

G a j i ;  

b. SPP Gaji diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD ; 

c. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP Gaji, setelah dinyatakan lengkap 

diterbitkan SPM Gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pal ing 

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP Gaji ; 

d .  SPM beserta lampirannya diajukan kepada DPPKA untuk diteliti pagu 

anggaran dan kelengkapannya ; 

e. DPPKA menerbitkan SP2D, kemudian SP2D diteruskan ke Bank Jatim ; 

g .  Pengurus Gaji mengirimkan dokumen SPJ Gaji Induk kepada Bendahara 

Pengeluaran paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan, dikecualikan SPJ 

Gaji selain gaji induk dapat dikirim bulan berikutnya ; 

h .  Bendahara Pengeluaran mengirim SPJ Gaji kepada PPK-SKPD selambat 

lambatnya tanggal 25 ; 

i .  PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ Gaji dan membuat pengesahan 

SPJ Gaji ; dan 

j. SPJ Gaji dikirim ke DPPKA pal ing lambat pada akhir bulan berkenaan. 

6. Penyetoran Sisa Dana GU, TU dan Jasa Giro Rekening Bendahara 

Pengeluaran 

Dalam hal dana GU dan TU tidak habis digunakan selama tahun anggaran 

berjalan maka semua sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas 

Umum Daerah pal ing lambat tanggal 31 Desember atau disesuaikan dengan 

penutupan BKU SPJ bulan Desember. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL GANI SOJ:HARTONO 
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2. Transaksi Tahun Berjalan 

Dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan versi 2 .1 ,  pencatatan atas transaksi 

tahun berjalan akan secara otomatis dilakukan oleh program aplikasi pada saat 

pelaksanaan penatausahaan keuangan. Jika semua transaksi berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ada, maka pada saat pembuatan laporan, fungsi pembukuan hanya 

melakukan proses posting. 

3. Koreksi dan Penyesuaian 

Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan Jurnal Koreksi dapat di lakukan 

sepanjang tahun. 

Penyesuaian merupakan kegiatan pembetulan akuntansi di akhir tahun sehingga pos-pos 

yang ada di Laporan Keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tindakan 

penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan Jurnal Penyesuaian, biasanya 

dilakukan pada akhir tahun. Hal-hal yang biasanya akan dilakukan penyesuaian antara 

la ian :  Saldo kas, persediaan, aktiva dalam pengerjaan, utang dan piutang. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGAN1$0EHARTONO 

Petunjuk Teknis Penge/olaan Keuangan Daerah 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 35 Tahun 2011 

TANGGAL 14 Desember 2011 

BAB I 

PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH 

Tahap Penganggaran merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran juga merupakan proses awal dari 

penatausahaan keuangan. Dalam tahap ini ada beberapa proses yang dilakukan yaitu: 

A. Proses Penyusunan RKA. 

B. Proses Pembuatan Anggaran Kas. 

C. Proses Penyusunan DPA. 

D. Proses Pergeseran Anggaran. 

E. Proses Perubahan Anggaran. 

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut : 

A. PROSES PENYUSUNAN RKA 

Dokumen Penganggaran yang pertama harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja 

dan Anggaran ( RKA ) .  RKA yang harus disusun terdiri dari : 

1 .  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD 

adalah rencana pendapatan, rencana belanja tidak langsung dan rencana belanja 

langsung menurut program dan keqiatan SKPD, yang terdiri dari RKA-SKPDl, 

RKA-SKPD 2 .1 ,  RKA-SKPD 2 .2 .1  dan RKA-SKPD 2.2. 

2. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA - PPKD 

adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari RKA-PPKDl 

(menampung Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan 

Hibah), RKA-PPKD 2 . 1  (menampung Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :  

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga), RKA-PPKD 

3 .1 (  Penerimaan Pembiayaan) dan RKA-PPKD 3.2 (  Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah). 

PRINSIP PENYUSUNAN APBD TAHUN 2012 

Penyusunan APBD tahun anggaran 2012 harus didasarkan pada prinsip sebagai 

berikut: 

1 .  APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal. 

Petunjuk Teknis PenqetotaonKeuorvqan Daerah -·--·-··-----·--··-·····-------- ---····--·· . ,)-?] 
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3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan sehingga memudahkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya 
tentang APBD. 

4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi rnasvarakat, 

5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
6 . .  substansi APBD dilaranq bertentangan dengan kepentingan urnurn, peraturan 

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

Sebelum memulai proses penganggaran diatas, harus ditetapkan terlebih dahulu 
Pokok-pokok Kebijakan yang akan · digunakan dalam penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

POKOK-POKOK KEBDAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2012 

1. Pendapatan Daerah 
Rencana Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan 
perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum 
penerimaannya. 
a. Pendapatan Asli Daerah ( P A D )  

1) Dalam meningkatkan PAD hendaknya tidak menetapkan kebijakan yang 
memberatkan dunia usaha dan masyarakat, bilamana perlu dapat 
diberikan insentif /rangsangan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan 
pembayar retribusi daerah, meningkatkan pengendalian dan pengawasan 
atas · pemungutan · PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, 
kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 

2) Penetapan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan agar dilakukan secara rasional dengan 
mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan. 
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, dapat mendayagunakan 
kekayaan atau aset-aset daerah dengan cara melakukan kerjasama 
dengan pihak ketiga. 

3) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air 
· Minum (PDAM) yang lavanannya belum mencapai 80% dari jumlah 

penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan · sebagai 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya 
diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perlu�san 
prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun 
non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan 
pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut 
dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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4) Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), maka penerimaannya (termasuk 

· pelayanan masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat 

/JAMKESMAS) dianggarkan dalam APBD sebagai jenis retribusi. 

Sedangkan Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain 

lain PAD Yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan 

BLUD. 

5) Penerimaan hasil penqelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk 

investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada 

akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir 

dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok 

masyarakat penerima. 

6) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis 

. pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

b. Dana Perimbangan 

1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi 

DAU . Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi Tahun 

Anggaran 2010. 

2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran 

alokasi DBH yang tercantum c!alam Peraturan Menteri Keuangan Tahun 

Anggaran 2011. 

3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) dapat dianggarkan sebagai 

pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 

Anggaran 2012. Dalam hal Pemerintah Daerah akan memperoleh OAK 

Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2012 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan 

DAK dimaksud derigan cara terlebih dahulu melakukan perubahan 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya OAK 

dimaksud ditampurig dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2012. 

4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Kota Mojokerto 

dialokasikan sesuai keputusan Gubernur. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Alokasi Dana Penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada 

kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

2) Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, didasarkan pada 

alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011, dengan 

· memperhatikan realisasi dana Bantuan Operasional S�kolah 

Tahun Anggaran 2010. 
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3) Target pendapatan Pemerintah Kata Mojokerto yang bersumber dari bagi 
hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada 
alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011 , sedangkan bagian Pemerintah 
Kota Mojokerto yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2011, ditampung dalam 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. 

4) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, 
pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, 
lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok 
masyarakat rnaupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak 
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak 
ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada 
kelornpok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah 
adanya kepastian penerimaan dimaksud. 

2. Belanja Daerah 
Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada 
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, diupayakan agar Belanja 
Langsung mendapat porsi alokasi lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan 

· Belanja . Modal mendapat porsi anggaran lebih besar dari Belanja Pegawai 
dan/atau eelanja Barang dan Jasa. 
a. Belanja Tidak Lanqsunqrneliputi : 

1) Belanja Pegawai 
a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD 

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja 
pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2012 serta 
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD 
dan pemberian gaji ketiga belas. 

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penqanjkatan 
Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2012. 

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai 
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% 
( dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok 
dan tunjangan. 

d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang 
dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
Nornor 28 Tahun 2003 tentanq Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam 
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta 
PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai 
Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. 
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2) Belanja Sunga 

Bila terdapat kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang. 

3) Belanja Subsidi 

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu 

agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh rnasvarakat yang 

daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebu'uhan 
dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu 

dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundanq-undanqan. 

4) Belanja Hibah 

a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan 
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara 
spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, 

rasionalitas serta dltetapkan dehgan Keputusan Kepala Daerah. 

b) Penganggaran untuk belanja hi bah harus dibatasi jumlahnya, 

mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak 
· mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian 

hibah daerah. 

c) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran 

daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas 

manfaat, keadilan dan kepatutan, rnulal dari landasan pertimbangan 
pernberlan, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan 
anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja 
sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya. 

5) Belanja Bamuan Sosial 

a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pernerlntahan 

daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, 
· · pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial 

kepada kelompok/anqqota masyarakat. 
b) Penganggaran untuk .belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi 

jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak 

mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 
c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus 

mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan 
memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, 

akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan ang garan 

untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja 

sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran peng gunaannya. 
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6) Belanja Bagi Hasll 

Pehganggaran Belanja Bagi hasil disesuaikan dengan rencana pendapatan 

dana bagi hasil yang diterima dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2012. 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam rangka pemerataan dan / 

atau peningkatan kemampuan keuangan yang bersifat umum maupun 

bersifat khusus. 

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik. 

8)_ Belanja Tidak Terduga 

Belanja Trdak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang . sifatnya 

tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah 

serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, tidak diharapkan 

berulang, dan tldak tertarnpunq dalam bentuk Program dan Kegiatan pada 

Tahun Anggaran 2012 seperti penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

b. Belanja Langsung 

1) Dalam merencanakan alokasi belanja langsung agar lebih mengutamakan 

keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. 

2) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar 

· mempedomanijmempertimbangkan Standar Harga Satuan Barang dan 

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota Mojokerto. 

3) Belanja Pegawai 

a) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan 

tingkat kewajaran dan beban tugas. 

b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi 

pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi 

serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan 

di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar 

instansi pelaksana kegiatan. 

4) Belanja Barang dan Jasa 

. a) Upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa 

pemeliharaan atau jasa konsultansi baik swakelola maupun dengan 

pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 

b) P_enganggaran belanja barang pakai ha bis agar disesuaikan dengan 

kebutuhan riil. 

c) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan 

kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan, dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa. 
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d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas 

luar daerah maupun dalam daerah agar dilakukan secara selektif, 

frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. 

e) Untuk perjalanan dinas kunjungan kerja dan studi banding agar 

dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai 

dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya 

dilaporkan secara transparan dan akuntabel. 

f). Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan 

menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang 

sudah tersedia milik pemerintah daerah. 

g) Penganggaran penyelenggaraan rapat-rapat, workshop, seminar dan 

lokakarya agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu 

dapat dilaksanakan diluar kantor. 

h) Penganggaran menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM 

hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan 

telah mendapat akreditasi dari instansi Pembina (Lembaga 

Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 

5) Belanja Modal 

a ) :  Penganggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan 

secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu 

sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaiuasl 

dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia, baik 

dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya. 

b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan 

standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2006 tentanq Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

· . Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. 

c) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli 

bangunan/aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut s=rnpal 

siap digunakan. 
d) Penganggaran belanja aset tetap dalam rekening Belanja Modal 

dengan memperhatikan Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap 

yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu: 

i .  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah 

sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke atas; 
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pembangunan/rehabilitasi/perbaikan 

gedung, bangunan dan mesin yang sama dengan atau lebih 

dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang menambah 

umur ekonomls, nienambah volume/luas namun tidak berlaku 

untuk perneliharaan yang sifatnya mempercantik atau 

menambah aksesoris gedung/bangunan/mesin. 

3. Pembiayaan Daerah 

a.  Penerimaan Pembiayaan 

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) agar dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional 

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercanturn 

· dalam APBD Tahun Anggaran 2 0 1 1 .  

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaar. pembiayaan yang bersumber 

dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun 

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan 

kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian 

obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 

4) Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan 

pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah / panjang. 

a) Pinjaman Daerah aqar dilakukan secara selektif dengan 

memperhatikan waktu pelaksanaan, dan memperhitungkan jangka 

waktu penqernbalian pinjaman yang akan di lunasi dalam kurun waktu 

tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. 

b) Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai 

· masa perguliran dana, dianggarkan dalam APBD pada akun 

Pembiayaan, kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah, jenis 

Penerimaan Kembali .  Pemberian Pinjaman Daerah, sesuai dengan 

obyek dan rlncian obyek berkenaan. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat 

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk 

dana bergulir. Penganggaran dana bergu l ir dalam APBD pada akun 

Pembiayaan, kelompok .  Pengeluaran Pembiayaan Daerah, jerus 

penyertaan modal/lnvestasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan 

rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik 

negai-a/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan 

peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam 

rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan 

daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan 
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peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penvertaan 

modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan pada peraturan daerah tentanq penyertaan modal. 

Dalam hal Pemerintah Kota Mojokerto akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, 

pemerintah daerah . rnelakukan perubahan peraturan daerah tentang 

penyertaan modal tersebut. 

3) Untuk menganggarkan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah harus 

menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan · dana cadangan, 

program dan kegiatan yang akan di biayai dari Dana Cadangan, besaran 

dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer 

ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun 

pelaksanaan anggaran dana cadangan. · 

.4) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah 

dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan 

kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada 

. masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan 

di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% 

sesuai target Millenium Development Goal's (MDG's) tahun 2015 dapat 

segera tercapai. 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA) 

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA 

Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk 

penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume 

program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran 

pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, 

pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan 

pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, 

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau 

pengurangan volume program dan kegiatannya. 

Hal-hal khusus dalam teknis penyusunan APBD: 

1. Dalam rangka peningkatan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah agar secara 

konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah. 

2. Pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus segera menetapkan 

peraturan daerah dimaksud untuk dijadikan dasar pemungutan pendapata� asli 

daerah yang bersumber dari BPHTB. Dalam hal Pemerintah Kota Mojokerto belum 

menetapkan Peraturan Daerah . tersebut, maka Pemerintah Kota Mojokerto 

d i larang untuk melakukan pernunqutan BPHTB dimaksud. 
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3; Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan 
angga.ran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, rnaka penyediaan dana 

pendamping hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh 

Peraturan perundang-undangan seperti DAK ( diamanatkan dalam UU Nomor 33 

Tahun 2004), penerimaan hibah dan bantuan luar negeri ( diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005). 

4. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang 
berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya . .  Dalam rangka optimalisasi 

pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK 
dipergunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan pada 
masing-masing bidang DAK. Apabila sisa tender tersebut tidak dapat 

. dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun 
anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran 
berkenaan, 

5. Dalarn rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun 

anqqaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian pendanaan dan 
kelanjutan penyelesaiaan pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui 
bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dan masa waktu penganggaran 
dibatasi maksimum sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Walikota. 

6. Penganggaran dalam rangka peningkatan SDM penyelenggara pemerintahan 

daerah hanya diperkenankan untuk Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis 

atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non 
pemerlntah yang kompeten di bidangnya. Biaya pelaksanaan yang dibebankan 

· kepada . peserta mengacu pada standar harga penyelenggara pelatihan 
( seperti biaya akomodasi hotel), dan apabila ada kelebihan biaya yang 

dikembalikan oleh penyelenggara disetor ke Rekening Umum Kas Daerah. 

7. Belanja Tldak Terduga yang digunakan untuk mendanai tanggap darurat, 

penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan 
mendesak la1nnya dilakukah dengan cara : 

a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja lidak Terduga 
dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 
1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan ; 

b. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Pimpinan SKPD yang akan 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan 
kebutuhan ; 

c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja 
Tldak Terduga untuk rnendanal penanqanan tanggap darurat yang 
mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Keputusan 

Walikota. 
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8. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan 
darurat dan kepertuan rnendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan 
kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan 
daerah tentang APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 

9. Dalam hal terdapat sisa belanja Hibah Pemilukada kepada KPU/Panwas, maka 
· KPU/Panwas wajib mengembalikan / menyetorkan ke Rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat 3 (tiga). bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan 
penyeienggaraan Pemilukada. Pengembalian sisa belanja hibah dianggarkan 
dalam APBD pada Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

10. Apabila · DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak memberikan 
persetujuan · bersama terhadap Rancanqan Perda tentang APBD maka Walikota 
menetapkan Peraturan Walikota tentang APBD tahun 2012 sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja 
daerah dalam perubahan APBD tahun sebelurnnya ; 

b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat 
dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya ke!angsungan pemenuhan 
pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun yang 
berkenaan ; 

c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan 
apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD 
serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang 
ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah 
dari pajak dan retribusi dimaksud pada tahun anggaran sebelumnya. 

11 .  Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka pemerintah daerah agar 
mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2012 untuk mendanai 
kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait, peningkatan dan 
penqembanqan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan 
infrastruktur lainnya. 

12. Untuk rneninqkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional 
Sekolah (BOS) Tahun Anqqaran 2012, pemerintah daerah perlu mernperhatlkan 
bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi 
penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 
belajar sembi!an tahun, yang penggunaannya mengacu pada peraturan 
perundang-undangan. 

13. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan 
. da lam APBD karena menjadi tanggung jawab induk orqanisasl cabang olahraga 

dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. 
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Oalam penyusunan RKA, ada beberapa hal yang juga penting dan harus diperhati 

kan adalah ·: 

1 .  Kade Rekening 

1) Sebelum menyusun RKA, terlebih dahulu harus disusun dan dltetapkan daftar 

kode.rekening (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) yang akan digunakan 

dalam penyusunan RKA. Kemudian kode rekening yang telah ditetapkan 

tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh SKPO. Sehingga dalam 

penyusunan RKA, SKPO harus mendasarkan kode rekening berdasarkan kode 

rekening yang telah ditetapkan. 

Jika menggunakan Aplikasi Simda Keuangan versi 2.1, kode rekening yang 

juga harus dimasukkan dalam penetapan kode rekening dengan kode dan 

nama rekening yang sama adalah: 

a. 1 .1 .1 .02 .01 Kas di Bendahara Penerimaan 

b. 1 .1 . 1 .03 .01  Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 

c. l.Ll.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 

d. 1.1.4.07 .01 Panjar Kegiatan 

e. 1.1.4.07 .02 Uang Muka Operasional 

f. 1.1 .8 .01.01 R/K SKPO (Aset Lancar) 

g. 2.1.8.01.01 R/K Pusat (Kewajiban Lainnya) 

h. 3.1 .1 .01 .01 Sisa Lebih .Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) 

i . 3.1 .5 .01 .01 Pendapatan yang di tangguhkan 

j. 6.4.1.01.01 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 

k . Rekening-rekening yang berkaitan dengan Perhitungan Fihak Ketiga 

. 2) Untuk jenis rekening Pendapatan Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (OAK) 

dibuat lebih detail pada level rincian obyeknya yaitu: 

a . .  4.2.3.01.01 DAK Pendidikan 

b. 4.2.3.01.02 DAK Kesehatan 

c. 4.2.3.01.03 DAK Keluarga Berencana 

d. 4.2.3.01.04 OAK Prasarana Jalan 

e. 4.2.3.01.05 DAK Prasarana Irigasi 

f. 4.2.3.01.06 DAK Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

g. 4.2.3.01.07 DAK Prasarana Pemerintahan 

h. 4.2.3.01.08 DAK Kelautan dan Perikanan 

i. 4.2.3.01.09 DAK Pertanian 

j. 4.2.3.01.10 DAK Lingkungan Hidup 

k. 4.2 .3 .01 .11 DAK Kehutanan 

I .  4.2 .3 .01 .12 DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan 

m. 4.2.3.01.13 DAK Perdagangan 
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2. Unit Orqanlsasi dan Sub Unit Organisasi 

Dalam penetapan Unit Organisasi dan Sub Unit Organisasi 'iarus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Status Organisasi sebagai SKPD atau tidak 

Jika organisasi ditetapkan sebagai SKPD yang ekan mempunyai anggaran 

sendiri dan mempunyai kewajiban mernbuat laporan keuangan maka harus 

masuk sebagai Unit Organisasi ( bukan Sub Unit Organisasi) . 

. 2) Status Bendahara Pengeluaran. 

3) Dalam unit organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) harus dibuat 

dua sub unit yaitu sub unit SKPKD yang berfungsi sebagai SKPD dan sub unit 

SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. 

3. Penetapan Program dan Kegiatan 

Pada saat penetapan Program dan Kegiatan harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Unit Organisasi yang rnernpunval beberapa urusan. 

2) Pagu Anggaran atas Program dan Kegiatan 

Pagu Anggaran tiap kegiatan harus diisi dengan mengacu pada PPAS, 

sehingga dapat dibandingkan antara PPAS dan RKA. 

3) Penetapan Kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 ( tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan OAK di Daerah ) maka kegiatan-kegiatan yang 

menqqunakan sumber .da n a  DAK harus ditentukan terlebih dahulu dan 

diisikan surnber dananya pada saat membuat Renja SKPD. 

4. Penetapan Jenis Kegiatan 

Jenis kegiatan dapat berupa kegiatan yang baru maupun kegiatan lanjutan. 

Untuk kegiatan lanjutan, harus . dibuatkan RKA sendiri seperti pembuatan RKA 

baru, hanya pemilihan jenis kegiatannya dipilih jenls kegiatan lanjutan. Kernudian 

diisikan kembali berapa jumlah yang dianggarkan untuk dilanjutkan dan berapa 

jumlah anggaran tahun sebelumnya. RKAL akan ditetapkan kembali dengan 

Peraturan Daerah dan menjadi bagian dari APBD. 

5, · Penetapan Kode Sumber Dana 

Kode sumber dana yang menjadi sumber dana dalam penganggaran diperlukan 

untuk ·memberikan penjelasan Program/Kegiatan dibiayai dari sumber mana saja. 

6. Penetapan Program / Kegiatan dan Rekening Belanja Tidak Langsung yang 

Mendukung Prioritas Nasional 
.  .  

Dalam rangka pemetaan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinkronisasi 

prioritas kebijakan dan program daerah, pemerintah daerah diharapi<an 

menyampaikan laporan sikronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Pemerintah 

Daerah. Program/Kegiatan dan Rekening Belanja Tidak Langsung yang 

mendukung Prioritas Nasional harus ditetapkan terlebih dahuiu. Untuk Belanja 

Tidak Langsung proses penetapannya dilakukan untuk masing-masing SKPD. 
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B. PROSES PEMBUATAN ANGGARAN KAS 

Berdasarkan rancangan Anggaran Kas dari SKPD maka PPKD selaku BUD dapat 

menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang 

cukup untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan 

dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran Kas 

Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, akan menjadi dasar bagi PPKD untuk 

menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka manajemen kas. 

Yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Anggaran Kas SKPD adalah: 

1. SKPD membuat Anggaran Kas bersamaan dengan penyusunan R KA ;  

2. Anggarari Kas dibuat dengan mengalokasikan anggaran per rekening untuk satu 

tahun anggaran (dalam jangka waktu 12 bu lan) ;  

3. Anggaran Kas dibuat per bulan, namun demikian laporan yang dihasilkan berupa 

Anggaran Kas bulanan dan triwulan ; 

4. Anggaran Kas akan mempermudah pengalokasian dana pada saat pembuatan 

Surat Penyediaan Dana (SPD) ; 

5. Rincian rencana penggunaan dana pada SPD dapat langsung mengambil data 

dari anggaran kas yang telah dibuat. 

C. PROSES PF.NYUSUNAN DPA 

Setelah RAPBD disetujui dan disahkan oleh DPRD, maka Perda APBD dan Penjabaran 

APBD dapat dicetak dengan Aplikasi Simda Keuangan Versi 2 .1 dengan cara 

melakukan Posting Data Anggaran ( sebelumnya, harus dipastikan bahwa RKA sudah 

benar dan sudah sesuai dengan persetujuan DPRD ). Setelah proses pengesahan 

APBD, maka PPKD harus mengesahkan DPA. Yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan DPA adalah : 

1. Dalam Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.1, Nomor DPA ditetapkan secara otornatis 

dengan format : Kode Urusan, Kode Bidang, Kode Unit Organisasi, Kode Program, 

Kode Kegiatan, Kode Akun dan Kode Kelompok. 

2. Penetapan DPA dengan Aplikas SIMD.I\ Keuangan Versi 2.1 hanya menambahkan 

tanggal penetapan DPA saja ( dilakukan oleh SKPKD). 

3. DPA disusun dan ditetapkan per kegiatan. 

4. Dalam Laporan DPA, jika Anggaran Kas seperti dijelaskan pada huruf B diatas 

tidak diisi, maka Rencana Pencairan Dana yang dibagi per Triwulan tidak akan 

dapat disajikan. 
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D. PROSES PERGESERAN ANGGARAN 

Pergeseran anggaran setelah APBD disahkan dapat dilakukan : 

1. Dalam Program dan Kegiatan yang sama: 

a. hanya dapat dilakukan pada tingkat antar rekening rincian - rincian obyek 

belanja dalam obyek belanja yang sama ; 

b. PA I KPA menqajukan surat yang disertai dengan peojelasan revisi kepada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( dalam hal ini Kepala DPPKA Kota 

Mojokerto) ; 

c. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam 

hal ini Kepala DPPKA Kota Mojokerto ). 

2. Untuk kebutuhan mendesak yang anggarannyanya belum tertampung dalam 

bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2011 dapat didanai dengan 

Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari Belanja 

Tldak Terduga ke belanja SKPD berkenaan, dengan mekanisme sbb: 

a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduqa 

dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 

(satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan ; 

b. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Pimpinan SKPD yang akan 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan 

kebutuhan ; 

3. Untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer dan sudah jelas 

peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan 

keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 

darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum 

dianggarkan dalam APBD. 

Untuk hal-hal tersebut diatas dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara Pergeseran Anggaran, atas pergeseran 

anggaran tersebut maka : 

a. Ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD 

dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD ; 

b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan ; 

c. Pergeseran DPA ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD, dan Pergeseran/revisi DPPA disampaikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD 

atau tidak melakukan P-APBD. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Pergeseran Anggaran adalah : 

1. Proses Pergeseran Anggaran harus didasari dengan suatu dokumen yang 

disyaratkan sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. 

2. Proses penginputan Pergeseran Anggaran dengan Aplikas SIMDA Keuangan Versi 

2.1 harnpir sama dengan proses Penyusunan Anggaran (dengan mengedit data 

RKA), kemudian dilakukan proses posting Pergeseran Anggaran. 

3. Dalam hal terjadi Pergeseran Anggaran yang berupa pengurangan anggaran 

belanja, maka pengurangan tersebut hanya dapat dilakukan untuk anggaran 

anggaran belanja yang belum direalisasikan. 

4. Bila terdapat kegiatan mendesak yang harus dilakukan sebelum PAK tetapi belum 

dianggarkan dalam DPA maka PPKD terlebih dahulu harus minta Persetujuan 

dari DPRD . Apabila surat persetujuan dari DPRD telah diterima, barulah kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan proses Pergeseran Anggaran dan 

kemudian akan disahkan dalarn Perubahan APBD. 

E. PROSES PERUBAHAN ANGGARAN 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : 

1 .  Perubahan APBD memuat : 

a. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan ; 

b. Program dan kegiatan yang baru ; 

c. Hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta 

rnenjelaskan alasan terjadinya perubahan. 

2. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, 

target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah 

anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan 

APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD atau tidak perlu 

dengan menyusun RKA SKPD baru. 

3. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, 

harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-SKPD. 

4. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam Tahun 

Anggaran sebelumnya dalam APBD/Perubahan APBD, tidak perlu diawali dengan 

menyusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L. 

Kegiatan yang dapat di DPA-L kan memenuhi kriteria: 

a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada Tahun Anggaran 

berkenaan ;dan 

b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian 

Pengguna Anggaran / Barang atau rekanan, namun karena akibat dari force 

major. 
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DPA-L dimaksud dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian 
terhadap: 

1) Sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan / atau belum diterbitkan 
SP2D atas kegiatan yang bersangkutan ; 

2) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau SP2D yang belum 
diuangkan. 

5. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD : 

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 diupayakan dilakukan setelah 
penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2010. Persetujuan bersama Pimpinan DPRD dan Walikota atas 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 
dltetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2012. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Perubahan Anggaran adalah : 
1 .  Proses penqlnputan Perubahan APBD hampir sama dengan proses penyusunan 

APBD ( yaitu dengan mengedit data· RKA ), hanya proses posting data anggaran 
dan pembuatan DPPA saja yang berbeda ; 

2. Dalam hal terjadi pengurangan anggaran belanja, pengurangan tersebut hanya 
dapat dilakukan untuk anggaran-anggaran belanja yang masih belum 
direalisasikan. 

6. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan 
· Anggaran (DPPA) SKPD : 

a Hanya dapat dilakukan antar r incian-r incian obyek da lam rincian obyek belanja 
yang sama ; 

b Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai dengan penjelasen revisi 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( dalam hal ini Kepala DPPKA Kota 
Mojokerto) ; 

c Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( dalam hal 
ini Kepala DPPKA Kota Mojokerto) ; 

d Revisi DPA-SKPD harus dituangkan pada Perubahan APBD, sedangkan revisi 
DPPA-SKPD harus dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan/atau 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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PENYUSUNAN RKA - SKPD, RKA - PPKD, DAN PENYIAPAN RAPERDA 

TENTANG APBD 

RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak 

langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan peqawal, tambahan penghasilan, khusus 

pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD), rincian anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan 

SKPD, serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/bagian Keuangan selaku 

BUD. 

RKA-PPKD rnernuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan 

pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Sunga, Belanja 

Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan 

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 

Untuk menyusun RAPBD, SKPD menvusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, 

sedangkan·SKPKD selain menyusun RKA SKPD juga menyusun RKA PPKD. 

Proses dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Penyiapan 

Raperda tentang APBD 

Prosedur periyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan penyiapan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD adalah sebagai berikut: 

i. SKPD menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. 

Berdasarkan surat edaran tersebut, SKPD menyusun RKA-SKPD masing-masing. 

2. SKPKD menyusun RKA-SKPD selaku SKPD dan RKA-PPKD selaku BUD. 

3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan dengan mer,ggunakan form 1.KA 

SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 tersebut dipergunakan/disiapkan oleh SKPD pemungut 

pendapatan. 

4. SKPD menvusun Rincian Anggaran Belanja. Tidak Langsung dengan menggunakan 

form RKA-SKPD 2.1 .  

s. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan 

dengan menggunakan form RKA-SKPD 2.2.1 yang selanjutnya digabung dalam 

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung dengan menggunakan form 

RKA-SKPD 2.2. 

6. SKPKD selaku BUD menyusun rincian anggaran pendapatan yang berasel dari 

dana perimbangan dan pendapatan hibah dengan menggunakan form 

RKA-PPKD 1.  
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7. SKPKD_ selaku BUD menyusun rincian anggaran belanja bunqa, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 

keuangan, dan belanja tidak terduga dalam form RKA-PPKD 2.1 

8. SKPKD selaku BUD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan 

menggunakan form RKA-PPKD 3 .1  

9. SKPKD selaku BUD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan 

menggunakan form RKA-SKPD 3.2 

10. SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD 1, RKA-SKPD 2.1, RKA-SKPD 2.2, 

RKA-SPKD 3.1, dan RKA-SKPD 3.2 diatas ke dalam form RKA-SKPD. 

11. RKA-SKPD (seluruh dokumen RKA-SKPD) tersebut selanjutnya diserahkan 

kepada PPKD untuk bahan penyusunan Raperda APBD. 

12. Sebelum dilakukan penyusunan Raperda APBD, PPKD menyerahkan RKA-SKPD 

dan RKA-PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. 

Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan 

KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, 

dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, 

standar snalisa belanja, standar harga, SPM, kelengkapan instrumen 

pengukuran kinerja, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. 

Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD 

melakukan penyempurnaan. 

13. Tim Anggaran Pemerlntah Daerah rnenverahkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang 

telah sesuai dan/atau telah d isempurnakan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan Raperda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran 

APBD. 

14 . .  Dengan data tambahan berupa laporan keuangan dan daftar pegawai, PPKD 

melakukan kompilasi atas RKA-SKPD dan RKA PPKD menjadi Raperda APBD 

beserta larnplran dan Nata Keuangan. 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD di !ampiri dengan: 

a. Ringkasan APBD; 

b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

d . Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara; · 

f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
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g. Daftar pi_utang daerah;. 

h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

I .  Daftar dana cadangan daerah; dan 

m. Daftar pinjaman daerah. 

15. PPKD_ menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nata Keuangan kepada 

·Sekretaris Daerah. 

16. Sekretaris Daerah menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nata 

Keuangan . kepada Walikota. Sebelum Raperda tentang APBD beserta 

lampirannya diserahkan kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada 

masyarakat. 

Penyebarluasan Raperda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku 

koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RKA - SKPD 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PPKD 

Penyusunan RKA 
RencanaAnggaran: 1------ SKPD r-----, 
Pendapatan 1 

RKA 
SKPD 

RKA 
-SKPD 

RKA 
SKPD 

2.2 

Penyusunan · RKA 
RencanaAnggaran: SKPD 
Belanja Tidak ..-----.. 2.1 r------, 

Langsung 

SE Pedoman Penyusunan 
P�nyusunan RencanaAnggaran R�1o-- ....... .......i Belanja Langsung 
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BAGAN ALIR PENYUSUNAN RKA - PPKD 

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) TAPD 

Penyusunan RKA RencanaAnggaran: 1------ PPKD --- Pendapatan PPKD 

Penyusunan 1-----EBD -----1 Rencana Anggaran: · Belanja Tidak Langsung PPKD 
RKA 

PPKD 

RKA 

PPKD 

3.1 

{§j-- 3.2 

Penyusunan Ren can a Anggaran:Pengelua an Pembiayaan 

Penyusunan Rencana Anggaran: Penerimaan t-------tll. Pembiayaan 

SE 

Pedoman Penyusunan 
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BAGAN ALIR PENYIAPAN RAPERDA APBD 

PPKD 

RKASKPD 

TAPD 
SEKRETARIS 

DAE RAH 
WALIKOTA 

r----..J:::;-� RKA SKPD 

RKA-PPKD RKA-PPKD 

RKASKPD 

RKA-PPKD 

Kompilasi 

Nota 

�euangan 1--�--+-������+---.i 

.------'-, 

RAPER DA 

APBD 
RAPER DA 

APBD 

Nota 
Keuangan 

Sosialisasi 

Nota 
Keuangan 

RAPER DA 

APBD 
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PENETAPAN APBD 

Penetapan APBD adalah rnerupakan proses penetapan rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh 

pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Disamping menyusun dan rnenetapkan Perda tentang APBD, juga ditetapkan 

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. 

APBD tersebut sebelum efektif ditetapkan sebagai Perda terlebih dahulu melalui 

proses evaluasi oleh Gubernur . 

. Proses dan Prosedur Penetapan A.PBD 

Prosedur penetapan APBD adalah sebagai berikut: 

1. Walikota menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nata Keuangan 

kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun sebelurn 

tahun anggaran yang direncanakan mendapat persetujuan bersama. 
.  .  

2. DPRD bersama Pemerintah Daerah mernbahas Raperda AFBD beserta larnr .ran 

dan Nota Keuangan yang ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan 

KUA dan PPAS. 

3. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD. 

·  4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 

dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD 

s. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan 

.peraturan daerah tentanq APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan 

Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhlr. 

6. Berdasarkan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan RKA-SKPD, PPKD 

menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. 

Lampiran Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD: 

a. Ringkasan per.jabaran APBD 

b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan . 

.  7 .  PPKD menverahkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 

kepada Wallkota. 

8. ·walikota menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Rancangan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 

3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD untuk dievaluasi. 

Penyampaian Raperda dan Rancangan peraturan Walikota disertai dengan: 

a .  RKPD tahun perencanaan anqqaran ; 

b. Persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda 

APBD; 
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c. KUA dan PPAS yang disepakati oleh Walikota dan pimpinan DPRD; 

d. Risalah sidang pembahasan terhadap Raperda APBD; dan 

e. · Nota Keuangan dan pidato Walikota perihal penyampaian pengantar nota 

keuangan pada sidang DPRD. 

9. Gubernur mengevaluasi Raperda APBD beserta lampiran dan Rancarqan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD bertujuan untuk tercapainya 

keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara 

kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh 

mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang 

lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. 

Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan 

kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya rancangan dirnaksud. 

10. Walikota menetapkan Raperda APBD beserta lampiran dan Rancangan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Perda APBD dan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD selambat-lambatnya 

31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

11. Jika dari proses evaluasi ternyata Raperda APBD tidak sesuai dengan 

kepenttnqan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, 

Walikota bersama DPRD (Panitia Anggaran) harus melakukan penyempurnaan 

dan menyampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

setelah ditetapkan. Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Walikota dengan 

tetap menetapkan rancangan perda APBD dan rancangan peraturan Walikota 

tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan 

Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya 

yang dituangkan dalam peraturan gubernur. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



BAGAN ALIR 

WALIKOTA 

Minggu I Oki 

DPRD 

3 hari 

P':lnyempurnaan 
i<DH bersama DPRD 

Perencanaon dan Penganggaran 

GUBERNUR 

RAPERDA 

APBD 

RAPERKDH 

y 

RAP ERDA 

APBD 

1 5  hari kerja 
RAPE RDA 

APBD 

RAPER KOH 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



BAGAN ALIR 

Perencanaan don Penganggaran 

WALIKOTA 
I  

DPRD GUBERNUR 

I  

I  
I  

E 

i 
Rencana 

Pengeluaran 
J  

! 
Raper Bupati Raper Bupati 

APBD 1 5  h a r i  k e r i a  APBD 
. 

. 

+ 
Pengesahan 

I  
! 

lbh 30 

y hr kerja 

r 

! T  
Raper Raper 
Bupati � Bupati 
APBD � APBD 

i 
� P e n e t a p a n  I  

I  

i 
Peraturan 

Bupati 
ttg APBD 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL GAl')H SOEHARTONO 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Windows
Typewritten text
ttd



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 35 Tahun 2011 

TANGGAL : 14 Desember 2011 

BAB II 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

A. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah meliputi : 

A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

B. BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan penatausahaan Pendapatan Daerah 

adalah sebagai berikut : 

A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang 

tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan 

Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga 

yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara 

jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti 

Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib 

retribusi. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus 

disetor ke rekening kas umum daerah pal ing lambat 1 (satu) hari kerja 

berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). 

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan 

Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan 

Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan 
antara la in :  

1 .  Surat Tanda Bukti Pembayaran 
2. Nota Kredit 
3. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan 
4. Surat Tanda Setoran 
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Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan 
dalam Register STS. 
Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara 
lain: 

a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai. 
b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening 

bendahara penerimaan. 
c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum 

Daerah. 

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga prosedur 
terse but. 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 

SKPD 
Peri ode 

Penerimaan Penyetoran 
No. 

Tgl. 
No.Buk Cara Kode 

Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah 
Ket. 

ti Pembayaran Rekening 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah Penerimaan . 
Jumlah yang disetorkan ., . 
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 
Terdiri atas: 
a. Tunai sebesar . 
b. Bank sebesar . 
c. Lainnya . 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

{Nama Jelas) 
NIP. 
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Cara Pengisian: 

1. · Judul diisi dengan nama Kota Moj.okerto, nama SKPD yang bersangkutan 
dan Periode 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 
4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara 

penerimaan, bank, atau n:,elalui kas umum daerah 
6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 
7. Kolom 6 dlisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening 
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetorar. 
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan* 
14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selarna 1 

· bulan* 
15. Saide Kas di Benda hara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang . masih di 

pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, 
slmpanan di bank, ataupunlainnya* 

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan 
Pengguna Anggaran disertai nama jelas* 

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan 
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

REGISTER STS 

SKPD . 

TAHUN ANGGARAN 

Bendahara Penerimaan 

No. No.STS Tanaaal Kode Rekening Uraian Jumlah Penvetor Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 
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Cara Pengisian: 

1. Judul diisi dengan nama Kata Mojokerto, nama SKPD yang bersangkutan, 
tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 
5. Kolom 4 diisi Kade Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas 

Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan. 
6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan 
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 
8 . .  Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 

. 9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan 

Pengguna Anggaran disertai nama jelas* 

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan 
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai 
Proses peneatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara 
penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib 
retribusi. Apabila pembayaran menggunakan eek/giro, maka 
peneatatan dilakukan ketika eek tersebut diuangkan bukan pada saat 
eek tersebut diterima. Selanjutnya peneatatan dilakukan pada saat 
bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke 
rekening kas umum daerah. 
Peneatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat 
penyetoran. Langkah-langkah pembukuan pada saat penerlrnaan tunai 
adalah sebagai berikut: 

· 1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara 
· penerimaan · mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian 

penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu 
bendahara penerimaan mengisi kolom eara pembayaran dengan 
pembayaran tunai. 

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode 
rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom 
kode rekening. , 

3. Bendahara penerimaan meneatat nilai transaksi pada kolom jumlah. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai 
berikut: 
1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penvetoran 

pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. 
2. Bendahara penerimaan meneatat penyetoran ke kas urnurn daerah 

pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 
pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 
Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 

Berikut adalah bagian alir yang menggambarkan proses Pembukuan 
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerirnaan Secara Tunai. 
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A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai 

Uraian 

1. Bendahara penerimaan 
menyiapkan Surat Tanda 
Bukti Pembaaayaran/Bukti 
Lain Yang Sah 

2. Berdasarkan Dokurnen Bukti 
Pembayaran/ Bukti Lain 
Yang Sah Tersebut, 
Benda hara Penerimaan 
melakukan Pengisian Buku 
Penerimaan dan Penyetoran 
Bendahara Penerimaan pada 
bagian penerimaan. Kolom 
yang diisi ialah no. bukti, 
tanggal transaksi, cara 
pembayaran, kode rekening, 
uraian dan jumlah. 

3. Hasil dari penatausahaan ini 
adalah buku penerimaan dan 
penyetoran Benda hara 
Penerimaan yang sudah 
terupdate 
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Bendahara Penerimaan 

Proses Penerimaan 
Tunai 

Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti 
Lain Yang Sah 

Melakukan Pengisian 
buku penerimaan dan 
penyetoran bendahara 

penerimaan 

Buku Penerimaan 
dan Penyeto'ran 

Benda hara 
Penerimaan 

----- 
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A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai 

· Uraian 

1. Bendahara penerimaan 
menyiapkan bukti surat tanda 
setoran ke rekening kas 
umum daerah. 

2. Berdasarkan STS . tersebut, 
Benda hara Penerimaan 
mengisi Buku Penerimaan dan 
Penyetoran Benda hara 
Penerimaan pada bagian 
Penyetoran Kolom Tanggal, 
No. STS dan Jumlah 
Penyetoran 

3. Kemudian Bendahara 
Penerimaan mengisi register 
STS 

4. Hasil dari penatausahaan ini 
adalah Buku Penerimaan dan 
Penyetoran Benda hara 
Penerimaan dan register STS 
yang sudah ter update 

Bendahara Penerimaan 

Proses Penyeotran 
penerimaan tunai ke · 

kas umum daerah 

SuratTanda 
Setoran 

Melakukan 
Pengisian Buku 
Penerimaan dan 

Penyetoran 

,,. 

Melakukan Pengisian 
register STS 

Register STS I 
Buku Penerimaan 
dan Penyetoran 

Benda hara 
Penerimaan 

- 

------- 

b, Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara 
Penerimaan 
Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan 
dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank 
mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara 
penerimaan hingga penyetorannya. 
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan da111 Penyetoran 
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat 
penyetoran. 
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Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang dltertna di 
rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 
1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank 

(pemberitahuan tergantung dari mekanisme . yang digunakan) 
mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan. 

2. Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib 
pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), 
bendahara penerlrnaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas 
penerimaan tersebut. 

3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, 
bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan 
dan Penvetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom 
tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolorn cara pembayaran 
diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. 

4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rakenlnq 
sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu 
bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan 
yang didapat. · 

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas 
umurn daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank 
bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 
1 .  Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran 

pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui 
rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum 
daerah. 

· 2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah 
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 
pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 
Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan, bend a hara penerlmaan mengisi register STS. 

c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah 

Wajib pajak/wajib retribusi dapat rnelakukan pembayaran secara 
langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan saat 
bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya 
penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan. 

· · Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung 
di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut: 

1 . Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah 
dari wajib pajak/retrlbusi atas pembayaran yang mereka lakukan 
ke kas umum daerah. 

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan 
mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
pada bagian penerimaan. · 

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan 
juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
pada bagian penyetoran. 

Berikut ada lah bagan alir yang rnenggambarkan proses F ernbukuan 
Penerimaan dan · Penyetoran Pendapatan melalui rekening kas umum 
daerah. 
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C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah 

Uraian 

1. Bendahara Penerimaan 
menerima slip setoran/bukti lain 
yang sah dari penyetoran 
melalui rekening kas umum 
daerah 

2. Berdasarkan slip setoran/bukti 
lain yang sah Ben.dahara 
Penerimaan mencatat 
penerimaan di Rekening kas 
umum daerah itu pada Buku 
Penerimaan dan Penyetoran 
pada bagian Penerimaan 

3. Berdasarkan slip setoran/bukti 
lain yang sah ini juga Bendahara 
Penerimaan mencatat 
penyetoran ke Rekening kas 
umum daerah itu pada Buku 
Penerimaan dan Penyetoran 
pada bagian Penyetoran 

4. Hasil akhir dari proses ini adalah 
Buku Penerimaan dan 
Penyetoran yang sudah 
terupdate 
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Penyetoran 
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Buku 
Penerimaan dan 
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3. PERTANGGUNGJAWABAN 

PENERIMAAN SKPD 

DAN PENYAMPAIAN BENDAHARA 

A. Pertanggungjawaban Administratif 

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung 
jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 
secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui 
PPK- SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

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: 

a, Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan 
berkenaan; 

b. Register STS ; 
c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap ; 
d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu . 

Langkah-langkah penyusunan dan . penyampaian pertang-gungjawaban 
bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban · yang 
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling larnbat tanggal 5 
bulan berikutnya. 

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
bendahara penerimaan pembantu. 

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban 
bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam 
proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan yang · merupakan gabungan dengan laporan 
pertanggung-jawaban bendahara pembantu. 

4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan 
Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD. 

5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
bendahara penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi 
kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut, 

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani 
Laporan Pertanggungjawaban (administratif) · sebagai bentuk 
pengesahan. 

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran 
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. 

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF 
BENDAHARA PENERIMAAN 

SKPD 
. PERIODE 

A. Penerimaan 
l .Tunai melalui bendahara 

penerimaan. 
2.Tunai melalui bendahara 

penerimaan pembantu 
3.Melalui ke rekening 

bendahara penerimaan 
4.Melalui ke rekening kas 

umum daerah 

B.Jumlah penerimaan yang harus 
disetorkan (Al +A2+A3) 

C. Jumlah penyetoran 

o. Saide Kas di Bendahara 

1.  Bendahara Penerimaan 
2. Bendahara Penerimaan 

Pembantu . 
3. Bendahara Penerimaan 

Pembantu . 
4. dst . 

Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

. . . . . . . . .  ,  tanggal . 
Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Mama Jelas) 
NIP. 

B. Pertanggungjawaban Fungsional 

Benda hara penerimaan SKPD juga menyampaikan 
pertanggung-jawaban secara fungsional kepada PPKD paling 
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan 
format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban 
administratif. LPJ fungsional ini dilampiri dengan: 

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir 
bulan berkenaan 

b. Register STS 
c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung- 
jawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut: 

· 1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban yang 
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 
5 bulan berikutnya. 

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
bendahara penerimaan pembantu. 
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3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung- 
jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi 
dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara 
penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan 
pertanggungjawaban bendahara pembantu. 

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila 
terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan 
verifikasi atas pertanggungjawaban administratif. 

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar 
laporanpertanggungjawaban kepadaPPKD sebagai 
bentukpertanggungjawaban fungsional paling lambat tanqqal 10 
bulan berikutnya. 

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
dalam rangka rekonsiliasi pendapatan. 

· Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun 
anqqaran disarnpalkan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL · 

BENDAHARA PENERIMAAN 

SKPD 
PERI ODE 

1 .  

A. Penerimaan 
1.Tunai melalui bendahara 

penerimaan. 
2.Tunai melalui bendahara . 

penerimaari pembantu 
3.Melalui ke rekening 

bendahara penerimaan 
4. Melalui ke rekenlnq kas 

umum daerah 

B.Jumlah penerimaan yang harus 
disetorkan (Al+A2+A3) 

C. Jumlah penyetoran 
D. Saldo Kas di Bendahara 

1. Bendahara Penerimaan 
2. Bendahara Penerimaan 

Pembantu . 
3. Bendahara Penerimaan 

Pembantu . 
4. dst . 

Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp, . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

. . . . . . . . .  ,  tanggal . 
Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 
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3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Uraian 

1. Berdasarkan 
Pertanggung 
jawaban bendahara 
penerimaan 
pembantu, Buku 
Penerimaan dan 
Penyetoran yang 
telah ditutup pada 
akhir bulan serta 
Register STS, 
bendahara 
penerimaan 
membuat 
Pertanggung 
jawaban Bendahara 
Penerimaan 

2.Bendahara 
penerimaan 
menyerahkan 
Pertanggung 
jawaban bendahara 
penerimaan ke 
Pengguna Anggaran 
melalui PPK SKPD. 

3. PPK SKPD 
melakukan verifikasi 
atas Pertang 
qunqjawaban yang 

· di-sampaikan dan 
kemudian 
memberikan kpd 
Peng-guna Anggaran 
untuk diotorisasi 

PPKD Pengguna 
Anggaran 

PPK SKPD 

Pertanggun 
gjawaban 
Bendahara 

- 

� 
disetujui? 

Ya 

! 

Benda hara 
Penerimaan 

Pertanggungja 
waban 
Benda hara 
Penerimaan 
Pembantu 

- 

I 
Bukti-bukti yang 
sah 

Register STS 

t-- Buku Penerimaan 
dan Penyetoran 
Benda hara 

..._ Penerimaan 

---- ------------ 

Pertanggun 
,__ gjawaban 

Benda hara 

Tidak 

Benda hara 
Penerimaan 
Pembantu 

4. Bendahara 
Penerimaan 
menyerahkan 
pertang-gungjawban 
funqslonal kpd PPKD 

Pertanggun Pertanggungja 
gjawaban • ,_ waban 
Benda hara Bendahara 

Penerimaan 

Pertanggungj 
awaban 
Bendahara -+------+------+---------- 

Penerimaan 
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4. PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PENERIMAAN PEMBANTU SKPD 

PENYAMPAIAN BENDAHARA 

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan 
pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat 
pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku 
Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada 
akhir bulan, dilampiri dengan : 
a. Register STS ; 
b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap ; 

Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan pembantu pada bulan 
terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja 
sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. 

Langkah-langkah dalam membuat dan meriyampaikan 
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai 
berikut: 

1 .  Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan 
Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total 
penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya. 

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS 
dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

3. Bendanara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan 
dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan 
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada 
bendahara penerimaan SKPD, paling larnbat tanggal 5 bulan 
berikutnya. 

B. BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD 

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana 
pertmbanqan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. 
Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum 
Daerah. 

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat 
informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi 
pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara 
penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui 
mekanisme yang telah ditetapkan. 

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD 

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan 
. Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara 
lain: 
1. ·  Nota Kredit 
2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah 

Pembukuan Pendapatan. PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan 
PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya 
penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya 
adalah sebagai berikut: 
1 . Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, 

bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian 
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 
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2. Kemudian bendahara penenrnaan PPKD mengidentifikasi jenis dan 
kode rekening pendapatan. 

3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada " 
kolom jumlah. 

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang 
menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD. 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

BUKU PENERIMAAN PPKD 

.BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

Nomfsl- Tanggal Kode Buktl Kode Rekenlng Ura Ian Jumlah Keterangan Kredlt Lain e 

1 2 3 4 n 5 6 7 8 

y 
e 

t 

u 

J 

u 
I 

Jumlah bulan ini 

Jumlah s/d bulan lalu - 
Jum!ah Akhir 

PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP: 

. . . . .  ,  tanggal � .. 
Bendahara Penerimaan PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Cara Penqisian: 

1. Judul diisi dengan nama Kata Mojokerto 
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 
4. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan 

· 5. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit 
6. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan 
7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan 
8. Kolom 7 diisi dengan junilah pendapatan 
9. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan 
10.Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan* 
11 .  Jumlah sarnpai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan 

bulan lalu* . 
12. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai 

dengan bulan lalu* 
13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan 

PPKD disertai nama jelas* 
* Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperluan penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD. 
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1 .  Pembukuan Penerimaan PPKD 

Uraian 

1. Bendahara penerimaan PPKD 
menerima Nata Kredit/bukti 
!ain yang sah dari penyetoran · 
melalui rekening kas daerah. 

2. Berdasarkan Nata Kredit/bukti 
lain yang sah Bendahara 
Penerimaan PPKD mencatat 
penerimaan di Rekening kas 
umum daerah itu pada Buku 
Penerimaan PPKD 

3. Hasil akhir dari proses ini 
adalah Buku Pendapatan 
PPKD 

Bendahara Penerimaan PPKD 

Proses Penerlmaan di 
kas umum daerah yang 

telah dlatur dalam 
PerKDH mengenal 

system dan prosedur 
pengelolaan keuangan 

daerah 

Nota Kredlt/Buktl Lain 
yang sah 

. 

•• 

Melakukan Pengisian 
Buku Penerlmaan PPKD 

,I,, 

Buku Penerlmaan PPKD 

I 

.3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang 
yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerlrnaan 
PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan 
bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut: 
1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan 

PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan. 
2. Bendahara penerlrnaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah 

dan lengkap. 
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3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD 
yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang 
sah dan lengkap kepada PPKD, paling !ambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

Berikut adalah bagan al ir yang menggambarkan proses penyusunan dan 
penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. 

2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD 

URAIAN 

1.. Berdasarkan Buku 
Pendapatan PPKD 
dan Bukti 
penerimaan yang 
sah Bendahara 
Penerimaan PPKD 
menyusun 
Pertang 
gungjawaban nya 

2. Benda hara 
Penerimaan PPKD 
menyerahkan 
Pertanqqunqjawab 
an bendahara 
penerimaan PPKD 
kepada fungsi 
verifikasi PPKD 

3. Dilakukan proses 
veriflkasl, evaluasi 
dan analisis untuk 
mendapatkan 
informasi 
pendapatan PPKD 
yang sinkron dan 
kredibel 

4.PPKD melakukan 
menandatangani 
pertanggungjawab 
an bendahara 
penerimaan 
sebagai bentuk 
persetujuan 

PPKD 

Pertanggungja 
waban 
Benda hara 
Penerlmaan 
PPKD 

Fungsi 
Verifikasi 

Pertanggung 
jawaban I+ 

Benda hara 
Penerimaan 
PPKD 

Proses verifikasi 
Pertanggungjaw 
aban bendahara 

penerimaan 
PPKD 

Pertanggungja 
waban 
Bendahara 
Penerimaan 

--- ----------- 

Bendahara Penerimaan 

PPKD 

Buku 
Pendapatan 
P?KD 

Buku Penerimaan 
yang sah 

..__ __ -r 

Pertanggungjawab 
an Bendahara 
Penerimaan ;:'PKO 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

B. i>ELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah meliputi : 

A. PENERBITAN SPD 

B. PENGAJUAN SPP 

c. PEN ERB IT AN SPM 

D. PENERBITAN SP2D 

E. PENGAJUAN SPJ 

F. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BENDAHARA 
PENGELUARAN 

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan penatausahaan Belanja Daerah adalah sebagai 
benkut: 

A. PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) 

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedlanye dana 

untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP ( pasal 1 angka 6 dan 

pasal 198 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). SPD diterbitkan oleh Bendahara 

Umum Daerah, untuk memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah 

dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD dapat juga dibuat berdasarkan 

anggaran kas yang sudah dibuat oleh SKPD dan sudah ditetapkan sebagai Anggaran 

Kas Pemerintah Daerah. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi setiap SKPD 

dalam periode waktu tertentu dan informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas 

alokasi tiap kegiatan. 

Pembuatan SPD dengan Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.1 dapat dibuat per kegiatan 

atau beberapa kegiatan sekaligus dalam satu SPD. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPD diantaranya: 

1. Pembuatan SPD dengan Aplikasi Simda Keuanqan Versi 2.1 tidak dapat dilakukan 

jika tanggal pengesahan DPA tidak diisi. 

2. Apabila sampai tahun anggaran berjalan belum ditetapkan APBD, maka dalam 

rangka pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat 

(sebagai pengecualian ) dapat dibuatkan SPD. Belanja yang masuk dalam kriteria 

belanja wajib dan mengikat adalah: Belanja Tidak Langsung 

( Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung 

( Belanja Pegawai - Honorarium Pegawai Honorer/Tldak Tetap, Belanja Barang 

dan Jasa - Belanja Telepon, Belanja Air dan Belanja Listrik). 

3. Pembuatan SPD dengan Aplikasi Simda Keuangan Versi 2 .1 harus memasukkan 

rencana penggunaan dana sampai ke rekening rincian obyek yang dapat diambil 

dari Anggaran Kas yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus akan dijadikan 

pengendalian pada saat proses berikutnya seperti pada saat pembuatan SPP 

LS/TU maupun pembuatan SPJ GU, sehingga data/rekening permintaan SPP dan 

SPJ dapat tervalidasi secara sistem. 
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4. Penqendallan SPD terhadap SPP dapat secara total nilai SPD maupun per rekening 

belanja, tergantung pejabat pembuat kebijakan. 

5·. SPD yang diterbitkan tidak menunjuk peruntukan jenis pembayaran. Sehingga 

dalam penerbitan SPD tidak perlu menyebutkan jenis pembayarannya apakah 

akan menggunakan UP, GU, TU maupun LS. Hal ini sesuai dengan Sistem dan 

Prosedur Tata usaha Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Ditjen BAKD 

Departemen Dalam Negeri. 

6; Koreksi atas SPD (SPD Negatif) 

Koreksi atas dokumen SPD dapat dilakukan jika dokumen SPD sudah diterbitkan 

sebagai dokumen resmi namun ternyata ada beberapa hal yang tidak 

seharusnya/tidak sesuai seperti jumlah dana yang di-SPD-kan seharusnya tidak 

sebesar yang ada didokumen SPD yang bersangkutan, ataupun rekening rencana 

penggunaan dananya tidak sesuai. Jika hal tersebut terjadi maka dalam Aplikasi 

Simda Keuangan Versi 2.1, dokumen SPD dapat dikoreksi dengan menerbitkan 

dokumen SPD baru yang fungsinya mengoreksi dokumen SPD yang lama. 

B. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara 

Penqeluaran mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

Jenis Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari : 

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 angka 53 

menyatakan · bahwa: Uang Persediaari adalah sejumlah uang tunai yang disediakan 

untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 

Dan pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

SKPD, kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh 

Bendahara Pengeluaran. 

Yang dipertegas kembali pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 136. 

Kemudian diperjelas dalam Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) yang 

dikeluarkan oleh Ditjen BAKD Departemen Dalam Negeri pada point 6.6.2 yang 

menyatakan bahwa: SPP Uanq Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi 

Uang Persediaan (UP) tiap-tlap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali 

dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan 

menggunakan SPP-GU. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan Uang Persediaan adalah : 

a. Penetapan besarnya Uang Persediaan pada masing-masing SKPD ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan kebutuhan operasional 

setiap bulan dan berdasarkan ketersediaan kas di BUD. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

b. Batas untuk memenuhi SPP-UP berdasarkan APBD per SKPD - (Belanja 

Pegawai+LS/Belanja Modal) dibagi 12 bulan. 

· c. Batas pemenuhan SPP-UP setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000.000,00 

(Tiga ratus juta rupiah). 

d. Urituk keperluan pembayaran tunai, Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan 

persed!aan uang tunai pada kas sebagai kas kecil setinggi-tingginya 

Rp 25. 000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). 

e. Kelebihan/sisa uang persediaan harus disimpan pada rekening Bendahara 

Pengeluaran pada bank yang. telah ditetapkan. 

f. Pada setlap akhir tahun anggaran, apabila masih terdapat saldo uang/dana 

beserta bunganya pada rekening bank Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah sehingga Rekening Koran Bendahara Pengeluaran 

harus bersaldo nihi l .  

g. Pada setiap akhir tahun anggaran, Rekening Koran Bank pada masing-masing 

SKPD harus dikirim ke DPPKA Kata Mojokerto. 

Dalam pengajuan SPP-UP dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan Versi 

2.1 beberapa hal yang harus diperhatikan adalah : 

a. SPP-UP · diterbitkan hanya sekali setahun pada awal dimulainya proses 

penatausahaan. 

b. SPP-UP diterbitkan untuk masing-masing SKPD (bukan per kegiatan). 

c. Uang Persediaan merupakan uang muka operasional dan belum membebani 

anggaran. 

d. Uang Persediaan langsung menunjuk pada rekening 1 . 1 . 1 .3 . 1 .  Kas di 

Bendahara Pengeluaran - Bank. 

e. Uang Persediaan dapat diberikan penggantian dengan cara mengajukan 

SPP-GU. 

f. Uang Persediaan akan diganti sebesar SPJ yang disahkan. 

Dokumen SPP-UP terdiri dari : 

1) Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP ; 

2) Ringkasan SPP-UP ; 

3) Rincian SPP-UP ; 

4) Salinan SPD ; 

5) Draf Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain uang persediaan ; 

6) Foto copy Surat Keputusan Walikota tentang Uang Persediaan ; 

7) Lampiran lain yang diperlukan. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
Nomor : : Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
Pengguna Anggaran/KPA 
SKPD . 
Di 
Tern pat 

Dengan mernperhatikan Peraturan Walikota Nomor . . .  Tahun . . . .  tentang Peniabaran 
APBD, bersama ini kami rnengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 
sebaai berikut : 

a. Urusan Pemerintahan 

b. SKPD 
c. Tahun Anggaran 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah SPD 

f. Nama Bendahara Pengeluaran 
g. Jumlah Pembayaran yang 

Diminta 
h. Nama & Nornor Rekening bank 

(terbilang ) 

(terbilang ) 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
Nomor :  Tahun · 

RINGKASAN 

Berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor Tanggal . . . . . . . . . .  tentang 
Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD.. .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  sejumlah Rp . 
(terbilang ) 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah · 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD .• • • • •  

SURAT PERM INT AAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
Nomor :  Tahun . 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 
(Jen is) 

1 .  
2.·. 

3. 

TOTAL 

Terbilang : . 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SURAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 
NOMOR .... TAHUN.· .. 

TAHUN ANGGARAN .. . .  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM 

DAE RAH 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak 
langsung tahun anggaran . .  .  berdasarkan anggaran kas yang telah 
ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan rnenerbltkan Surat 
. Penyediaan Dana (SPD); 

Mengingat : 1 .  Peraturan Oaerah Kota . . .  ·  Nomor . . .  tahun . . . .  tentang Penetapan 
APBD Kota . . . .  Tahun Anggaran ; 

2. Peraturan Walikota . . .  Nomor Tahun . . .  tentang Penjabaran APBD 
Kota . . . .  Tahun Anggaran . . .  ;  

3. Peraturan Walikota... . Nomor.. .  Tahun tentang Pedoman 
Pelaksanaan APBD Kota . . . .  ;  

4. DPA-SKPD . . . .  Kota . . . .  Nomor . . .  Tahun . . . .  ;  
5. . .  .  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor . . .  Tahun . . .  tangga . . . .  Tentang 
APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran . . .  memetapkan/menyediakan kredit anggaran 
sebagai berikut : 

1 .  Ditujukan kepada SKPD 
2. Nama Bendahara Pengeluaran 
3. Jumlah Penyediaan dana 

4. Untuk kebutuhan 
5. lkhtisar penyediaan dana 

a. Jumlah Dana DPA-SKPD 
b. Akumulasi SPD sebelumnya 

c. Sisa dana yang belum di 

SPD-kan 
d. Jumlah dana yang di 

Rp . 
(terbilanq ) 
Bulan . . . .  s/d bu Ian . 

Rp . 
Rp . 

Rp. 

: Rp. 

SPD-kan saat ini 
e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD : Rp. 

yang belum di SPD-kan 

(terbilang ) 
6. Ketentuan-ketentuan lain . 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

(TANDA TANGAN) 

(Nama lengkap) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . . . . .  

.  SURAT PERNYATAAN P E N G A J U A N  S P P - U P  

N o m o r :  

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) 
Nomor . . . . .  Tanggal. . . . .  Tahun Anggaran . . .  ,  dengan ini menyatakan dengan sebenarnya 
bahwa: 

1 .  Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan 
guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan DPA-SKPD; 

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan. untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan 
dengan Pembayaran langsung (LS). 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan 
SPP-UP SKPD kami. 

Mojokerto, tanggal. . . . .  bulan . . .  tahun . . .  

Pengguna Anggaran 

(nama lengkap) 
N IP .  
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Pembuatan SPP-UP : 

1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 

mengembalikan dokumen SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

di lengkapi; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sudah sah, 

PA/KPA menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya SPP-UP ; 

4) Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelenqkar annva 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-UP ; 

5) Penolakan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya SPP-UP; 

6) Dalam hal Uang Persediaan telah berkurang dari bates nilai yang ditetapkan, 

Bendahara Pengeluaran menerbitkan dan mengajukan SPP-GU untuk 

mengganti Uang Persediaan atas dasar penggunaan dana Uang Persediaan 

yang telah di SPJ-kan ; 

7) Pengajuan SPP-GU dapat dilaksanakan apabila realisasi Uang Persediaan (UP) 

sudah mencapai minimal 75% (tujuh puluh l ima persen) kecuali dengan alasan 

tertentu yang disetujui oleh Kepala DPPKA selaku PPKD (BUD). 

Pengajuan SPP-UP : 

1) Bendahara Pengeluaran rnelalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP kepada 

PA/KPA; 

2) Atas pengajuan SPP-UP, PA/KPA mengajukan SPM-UP kepada BUD atau 

Kuasanya; 

3) Berdasarkan SPM-UP, BUD atau Kuasanya mengeluarkan SP2D-UP (Surat 

Perintah Pencairan Dana ) kepada Bank yang ditunjuk ; 

4) Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

Penerbitan SPP-UP : 

1 )  PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP ; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 

mengembalikan dokumen SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

dilengkapi; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, PA/KPA 

menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya SPP-UP; 

· 4) Dalam hal dokumen yang·  diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-UP. 
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2. SPP Ganti Uang (SPP-GU) 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 point 67 menyatakan 

bahwa: SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak 

dapatdilakukan dengan pembayaran lanqsunq. 

Kemudian pasal 200 ayat (1) menyatakan bahwa: Penerbltan dan penqajuan 

dokumen . SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh 

persetujuan · dari Penqquna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalut PPK 

SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. 

Yang diperjelas dalam Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) yang dikeluarkan 

oleh Ditjen BAKD Departemen Dalam Negeri pada point 6.6.2 yang menyatakan 

bahwa: SPP Ganti Uang (SPP-GU) yang dlperqunakan untuk mengganti UP yang 

sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis. 

Dalam pengajuan SPP-GU dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan Versi 

2.1 beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: 

a. Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan kapan saja untuk mengganti uang 
persediaan yang sudah digunakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) ; 

b. Penqesahan SPJ merupakan dasar pembuatan SPP-GU oleh Bendahara 
Pengeluaran ; 

c. SPP-GU tidak dapat dibuat jika belum ada pengesahan SPJ ; 

d. Jumlah nilai dan rincian SPP-GU sama dengan pengesahan SPJ. 

Dokumen SPP-GU terdiri dari : 

1) · Surat Pengantar Pengajuan SPP-GU ; 

2) Ringkasan SPP-GU ; 

3) Rincian Pengunaan SP2D-UP/ GU yang lalu 

4) Bukti transaksi yang sah dan lengkap 

5) Salinan SPD ; 

6) Draf Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang 
rnenyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 
selain Ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; 

7) Lampiran lain yang dlperlukan. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERM INT AAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 
·  N o m o r :  Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
P e n g o u n a  Anggaran/KPA 
S K P D  .  
Di 
Tern pat 

D e n g a n  m e m p e r h a t i k a n  Peraturan Walikota N o m o r . . .  T a h u n . . . .  tentang P e n j a b a r a n  
A P B D ,  bersama i n i  kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 
P e r s e d i a a n  sebagai berikut : 

a. U r u s a n  P e m e r i n t a h a n  
b. S K P D  
c. T a h u n  A n g g a r a n  
d .  Dasar P e n g e l u a r a n  S P D  N o m o r  
e. J u m l a h  S P D  

( t e r b i l a n g  )  
f. N a m a  B e n d a h a r a  P e n g e l u a r a n  
g .  J u m l a h  P e m b a y a r a n  yang 

D i m i n t a  
h .  N a m a  & N o m o r  R e k e n i n g  b a n k  ·  .  . .  .  

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

lli_ama Lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 
Nomor :  Tahun . 

RINGKASAN 

RINGKASAN DPA-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD Rp. (I) 

RINGKASAN SPD 

No NomorSPD ·  Tanggal SPD Jumlah Dana 
Urut 
1 .  

0  

2. 

JUMLAH Rp. (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan (1-11) Rp. 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gaji & Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa 

JUMLAH Rp. ( 1 1 1 )  

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan ( 1 1- 1 1 1 )  Rp. 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH.KOTA.MOJOKERTO 
SKPD . 

SURAT PERM!NTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 
Nomor:  Tahun . 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 
(Jen is) 

1 .  
2. 

3 . ·  
TOTAL 

Terbilang : .' . 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SURAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 
NOMOR .. . .  TAHUN ... 

TAHUN ANGGARAN ... . 
PEJABAT·PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMl'M 

DAE RAH, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak 
langsung tahun anggaran .. . berdasarkan anggaran kas yang telah 
.ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD); 

Mengingat : 1.  Peraturan Daerah Kata... Nornor . . .  tahun . . . .  tentang Penetapan 
APBD Kata . . . .  Tahun Anggaran ; 

2. Peraturan Walikata . . .  Nornor Tahun . . .  tentang Penjabaran APBD 
Kata . . . .  Tahun Anggaran . . .  ;  

3. Peraturan Walikata.... Nornor . . . .  Tahun tentang Pedaman 
Pelaksanaan APBD Kata . . . .  ;  

4. DPA-SKPD . . . .  Kata . . . .  Nornor . . .  Tahun . . . .  ;  
5 .  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Majakerta Nornor . . .  Tahun . . .  tangga.. . .  Tentang 
APBD Kata Majakerta Tahun Anggaran.. . memetapkan/menyediakan kredit anggaran 
sebagai .berikut : 

1. Ditujukan kepada SKPD 
2. Nama Bendahara Pengeluaran 
3. Jumlah Penyediaan dana 

4. Untuk kebutuhan 
5. Ikhtisar penyediaan dana 

a. a. Jumlah Dana DPA-SKPD 
b. b. Akumulasi SPD sebelumnya 

c. Sisa dana yang belum di 
d. SPD-kan 
e. Jumlah dana yang di 
f. SPD-kan saat ini 
g. Sisa jumlah dana DPA-SKPD 
h, yang belum di SPD-kan · 

6. Ketentuan-ketentuan lain 

Rp . 
(terbilang ) 
Bulan . . . .  s/d bu Ian . 

Rp . 
Rp � . 

�p. 

Rp. 

Rp .. 

(terbilang ) · 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

(TANDA TANGAN) 

(Nama lengkap). 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD • • • • •  

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU 
Norn or 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan 
(SPP.:.GU) yang kami ajukan sebesar Rp (terbilang ). Untuk keperluan SKPD . 
Tahun Anggaran , dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1.  Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk 
keperluan guna membiayai kegiatan yang akan karni laksanakan sesuai DPA-SKPD; 

2. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan 
dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demikian Surat Pernyataan ini . d l b u a t  untuk melengkapi persyaratan pengajuan 
SPP-GU SKPD kami. 

Mojokerto, tanggal . . . . .  bulan . . .  tahun . . . .  

Pengguna Anggaran 

(nama lengkap) 
NIP 
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Pembuatan SPP-GU: 

1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan c::!okumen SPP-GU ; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 
mengembalikan dokumen SPP-GU kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
di lengkapi;  

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, PA/KPA 
menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya SPP-GU ; 

. 4) Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 
dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-GU ; 

5) Penolakan dilaksanakan paling lama. 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 
diterimanya SPP-GU. 

Pengajuan SPP-GU: 

1) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-GU kepada 
PA/KPA; 

2) Atas pengajuan SPP-GU, PA/KPA mengajukan SPM-GU kepada BUD/ Kuasa 
B U D ;  

3) Berdasarkan SPM-GU, BUD/Kuasa BUD mengeluarkan SP2D (Surat Perintah 
Pencairan Dana) kepada Bank yang ditunjuk; 

4) Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara 
Penqeluaran. 

Penerbitan SPP-GU:  

1 )  PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, P�K-SKPD 
menqembalikan dokumen SPP-GU kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
dilengkapi; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, PA/KPA 
menerbitkan SPM-GLI paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya SPP-GU; 

4) Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 
dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-GU. 
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Mekanisme Pencairan dan Pembayaran SPP-UP/GU 

�P_E_N_G_G_UN_A_A_N_G_G_A_RA_N_f_KP_A�_.�������-- 
(4) 

(3) SPM 

BUD/KUASA BUD 
- Verifikasi 
- Penyiapan SP2D 

SP2D 

PPK-SKPD 
-Verifikasi 
- Penyiapan SPM 

(2) SPP 

BENDAHARA PENGELUARAN 
(Penyiapan SPP) 

(1) 

Pengesahan SPJ sebelumnya 
(untuk GU) 
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3. SPP Tambah Uang (SPP-TU) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 93 ayat (3) 

menyatakan bahwa: Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tar nbahan 

uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

Kemudian Permendagri Nomor · 13 Tahun 2006 pasal 1 point 68 menyatakan 

bahwa: SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 

. untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

Dalam pengajuan SPP-TU dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan 

Versi 2.1 beberapa hal yang ·harus diperhatikan adalah: 

a. SPP-TU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran per-Kegiatan yang didasarkan 
padarencana perkiraan pengeluaran yang matang. 

b. Meskipun SPP-TU harus rnempunvei rencana penggunaan dana, namun belum 
membebani anggaran. 

c. Pengajuan SPP-TU menunjuk rekening 1 . 1 . 1 .3 .1  Kas di Bendahara 
Pengeluaran - Bank. 

d. Rencana penggunaan dana atas SPP-TU dijabarkan dalam laporan Surat 
Keterangan Pengajuan SPP-TU. 

e. SPP-TU untuk kegiatan yang sama tidak bisa diajukan apabila Pertanggung 
Jawaban TU serta penyetoran sisa TU (kalau ada) belum dilaksanakan. 

f. Pertanggungjawaban TU akan dianggap sah apablla BUD telah menerbitkan 
SP2D Nihil atas tambah uang tersebut. 

g. Tambah Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Penqeluaran dari 
masing-masing SKPD harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 
1 (satu) bulan atau sesuai dengan waktu penggunaan. 

h. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian keburuhan 
dan waktu penggunaan. 

i. Dalam hal dana Tambah Uang Persediaan telah dipenuhi dan tidak habis 
digunakan dalam 1 (satu) bulan atau sesual dengan waktu penggunaan, maka 
sisa dana tersebut disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerlntab Kata. Mojokerto 
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Dokumen SPP-TU terdiri darl: 

1) Surat Pengantar SPP-TU ; 

2) Ringkasan SPP-TU ; 

3) Rincian Rencana Penggunaan TU ; 

4) Salinan S P D ;  

5) Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain tambah uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD ; 

6) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan penqlslan tambah 

uang persediaan; dan 

7) Lampiran lain yang diperlukan. · 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TA.MBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) 
Nomor : Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
Pengguna Anggaran/KPA 
SKPD. . . . . . .  .  
Di 
Tern pat 

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nornor.. .  Tahun.. . .  tentang Penjabaran 
APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tarnbah Uang 
Persediaan sebaai berikut : 

a. Urusan Perrierintahan 
b. SKPD 
c. Tahun Anggaran 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah SPD 

f. Nam a Benda hara Pengeluaran . 
g. Jumlah Pembayaran yang 

Diminta 
h. Narna & Nomor Rekening bank 

(terbilang ) 

(terbilang ) 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap} 
NIP. 

Petunjuk Teknis Penqelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) 
Nomor :  Tahun . 

RINGKASAN 

RINGKASAN DPA-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD Rp. (I) 

RINGKASAN SPD 
- 

No NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana 
Urut 

1 .  

2. 

JUMLAH Rp. (II) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan (1-11) Rp. 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gaji & Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa 

JUMLAH Rp. ( I I I )  

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan ( 1 1 - 1 1 1 )  Rp. 

Mojol<erto, 

Bendahara Penge!uaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) 
Nomor :  Tahun : . 

RINCIAN 

RENCANA PENGGUNAAN 

Program: Kegiatan: Waktu Pelaksanaan : 

No. .Kode Rekening Uralan Jumlah 

SUB TOTAL Rp. 

Program: Kegiatan: Waktu Pelaksanaan : 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah 

SUB TOTAL Rp. 

TOTAL Rp. 

Terbiiang : 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Mojokerto 

[ii] 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SURAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 
NOMOR .. . .  TAHUN ... 

TAHUN ANGGARAN .. . .  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM 

DAE RAH, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak 
langsung tahun anggaran . . .  berdasarkan anggaran kas yang telah 
ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD); 

Pedoman tentang 

Peraturan Dae rah Kota.. . Nomor . . . tahun . . . . tentang Penetapan 
APBD Kota . . . .  Tahun Anggaran . . . .  ;  

2. Peraturan Walikota.. . Nomor . . .  Tahun . . .  tentang Penjabaran APBD 
Kota . . . .  Tahun Anggaran . . .  ;  
Peraturan Walikota.. . .  Nomor. . .  Tahun 
Pelaksanaan APBD Kota . . . .  ;  

4. DPA-SKPD . . . .  Kota . . . .  Nomor . . .  Tahun . . . .  ;  
5. 

. 3. 

Mengingat : 1 .  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor . . .  Tahun . . .  tangga . . . .  Tentang 
APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran... memetapkan/menyediakan kredit anggaran 
sebagai berikut : 

1 .  Ditujukan kepada SKPD 
2. Nama Bendahara Pengeluaran 
3. Jumlah Penyediaan dana 

4. Untuk kebutuhan 
5. lkhtisar penyediaan dana 

a. Jum1ah Dana DPA-SKPD 
b. Akumulasi SPD sebelumnya 

c. Sisa dana yang belum di 
SPD-kan 

d. Jumlah dana yang di 
SPD-kan saat ini 

e. Sisa jumlah dana DPA..:SKPD 
yang belum di SPD-kan 

6. Ketentuan-ketentuan lain 

Rp : . 
(terbilang ) 
Bulan . . . .  s/d bu Ian . 

Rp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Rp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(terbilang ) 

Ditetapkan di. .  
Pad a tanggal . 

PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

(TANDA TANGAN) 

(Nama lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . . . . .  

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU 

Nomor : 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan 
(SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. . .  .  (terbilang ). Untuk keperluan 
SKPD Tahun Anggaran , dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

1 .  Jumlah · tam bah Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk 
keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda; 

2. Jumlah Tambah Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus 
dilakukan denqan Pembayaran Langsung (LS). 

Demikian Surat Pernyataan ini dlbuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan 
SPP�TU SKPD kami. 

Mojokerto, tanggal. . . . .  bu Ian . . .  tahun . . . .  

Pengguna Anggaran 

(nama lengkaQ}_ 
NIP 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . . . . .  

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan 

(SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp, Rp (terbilang ) . Untuk 

keperluan SKPD Tahun Anggaran , dengan ini menyatakan aengan 

sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah 

Jumlah 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan 

SPP-TU SKPD. 

Mojokerto, 

PENGGUNA ANGGARAN/KPA 

(nama lengkap) 
NIP 

Petunjuk Teknis Penge/o/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 
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Pembuatan SPP-TU : 

1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU ; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 

mengem_balikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

dilengkapi ; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dlnvatakan sudah sah, 

PA/KPA menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya SPP-TU ; 

4) Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengka:,annya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-TU ; 

· 5) Penolakan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya SPP-TU. 

Pengajuan SPP-TU : 

1) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-TU kepada 

PA/KPA dalam rangka tarnbahan uang persediaan; 

2) Atas pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan SPM-TU kepada BUD atau 

Kuasanya; 

3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD dengan 

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan; 

4) Berdasarkan SPM-TU, BUD atau kuasanya mengeluarkan SP2D kepada Bank 

yang ditunjuk ; 

5) Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

Penerbitan SPP-TU: 

1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU ; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 

mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

dilengkapi ; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, PA/KPA 

menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya SPP-TU ; 

4) Dalarn hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA rnenolak menerbitkan SPM-TU ; 

5) Penolakan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

dikirimnya SPP-TU. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penotai ·sahaan 

Siklus transaksi TU secara lengkap adalah sebagai berlkut : 

• Pembuatan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran ; 

• Verifikasi SPP-TU oleh PPK-SKPD; 

• PPK SKPD menyiapkan SPP-TU ; 

• BUD menerbitkan SP2D TU jika disetujui ; 

• Bendahara Pengeh.iaran membuat SPJ atas penggunakan dana tambah uang 
persediaan dan menyetorkan sisa uang ; 

• PPK SKPD mengesahkan SPJ TU ; 

• Berdasarkan pengesahan SPJ TU, bendahara pengeluarkan membuat SPP-TU 
N i h i l ; .  

•  PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-TU Nihil dan menyiapkan SPM TU 
Nihil ; 

• Berdasar SPM TU Nihil, BUD menerbitkan SP2D Nihil atas TU tersebut. 

Mekanisme Pencairan dan Pembayaran SPP-TU : 

PENGGUNA ANGGARAN/KPA 

(4) 

(3) 

PPK-SKPD 
-Ve1 ifikasi 
- Penyiapan SPM 

(2) 

PPKD 
Persetujuan TU 

1 (5) 

BUD/KUASA BUD 
- Verifikasi 
- Penyiapan SP2D 

(6) 

" 

BENDAHARA PENGELUARAN 

(1) 

Permohonan Proposal TU dengan I 
dokumen lengkap 

Petunjuk Teknis Penqelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 

(7) 

uang 

BANK ·  
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4. SPP Langsung (SPP-LS) 

SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 

perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a. SPP-LS dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang telah 
disiapkan oleh PPTK (untuk belanja pada plhak ketiga). 

b. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga setelah 
diperhitungkan kewajiban pihak ketlqa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Khusus untuk SPP-LS Gaji yang mendahului pengesahan anggarannya 
dapat dilakukan selama anggaran untuk gaji sudah masuk dalam RKA. 

Penerbitan dan pengajuan SPP-LS digunakan untuk pembayaran : 

1.  Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

2. Belanja Barang dan Jasa yang bukan pembayaran langsung kepada Pihak 

Ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, khusus untuk pengeluaran 

pengeluaran sebagai berikut : 

a. Belanja telepon, listrik dan air ; 

b. Belanja Honorarium PNS dan Non PNS ; 

c. Belanja Uan;i Lembur ; 

d. Belanja Perjalanan Dinas ; 

e. Belanja Uang Transport PNS. 

3. Pembayaran Belanja Modal pembayarannya dilakukan secara terpisah 

( LS Belanja Modal ). 

4. Belanja Barang dan Jasa yang bukan merupakan pembayaran la1 ,gsung 

kepada Pihak Ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran diatas 

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali Belanja Modal. 

5. Pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan / atau 

surat perintah kerja dengan jumlah lebih dari Rp. 15.000.000,00 

(Lima belas juta rupiah) keatas. 

6. Pembayaran langsung dibawah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) 

kepada pihak ketiga dengan jasa kontruksi yang terikat kontrak dan / atau 

surat perintah kerja. 

7. Belanja Sunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Bagi Hasil dan bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Penqeluaran 

Pembiayaan yang pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD. 

8. Pencairan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri 

dilakukan dengan mekanisme TU/LS sedangkan sekolah swasta dilakukan 

dengan mekanisme LS ; 

9. Pembayaran pokok pinjaman yang sudah jatuh tempo, Belanja bunga dan 

administrasi pinjaman. 

Petunjuk Teknis Penge/o/aan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Mojokerto 
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Dokumen SPP-LS terdiri dari : 

1) Surat Pengantar SPP-LS ; 

2) Ringkasan SPP-LS ; 

3) Rincian SPP-LS ; 

4) Draf surat pernyataan untuk dltandatanqanl oleh PA/KPA yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain pembayaran langsung ; 

.  5) Lampiran lain yang diperlukan. 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA 
(SPP-LS BARANG DAN JASA) 

Nomor :  Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
Pengguna Anggaran/KPA 
SKPD . . .  ,  . . .  
Di 
Tern pat 

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor.. . Tahun. . . .  tentang Penjabaran 
APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Lanqsunq Gaji dan 
Tunjangan sebagai berikut : 

a. Urusan Pemerintahan 
b. fKPD 
c. Tahun Anggaran 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah Sisa· Dana SPD 

f. Nam a Bendahara Pengeluaran 
g. Jumlah Pembayaran yang 

Diminta 

Mengetahui : 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(Nama Lengkap 
NIP. 

(terbilang ) 

(terbilang ) 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD • • • . • •  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA 
{SPP-LS BARANG DAN JASA) 

Nomor :  Tahun . 

RINGKASAN 

RINGKASAN KEGIATAN 
1 .  Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Kegiatan 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

3. Nomor dan tanggal DPA-SKPD 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

4. Nama Perusahaan a. PT b. CV d. Firma e. Lain-lain 
5. Bentuk Perusahaan 
6. Alamat Perusahaan 
7. Nama Pimpinan Perusahaan 
8. Nam a. dan Nomor Rekeninq Bank 
9. Nomor Kontrak 
10 .  Kegiatan Lanjutan Ya/Bukan 
1 1 .  Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
12 .  Deskripsi Pekerjaan 

RINGKASAN DPA-SKPD 
Jumlah dana DPA-SKPD Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1) 

RINGKASAN SPD 
No NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1 .  
2. 

JUMLAH Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . .  ( 1 1 )  

Sisa dana yang belum di SPD-kan (1-11) Rp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

RINGKASAN BELANJA 
Belanja UP/GU 
Belanja TU 
Belanja LS Gaji dan Tunjangan 
Belanja LS Barang dan Jasa 

JUMLAH Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . .  ( 1 1 1 )  

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan ( 1 1 - 1 1 1 )  Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mengetahui : 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(Nama Lengkap 
NIP. ·  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 

Mojokerto, 

Bendahara Penqeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . • . • • •  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA 
(SPP-LS BARANG DAN JASA) 

Nomor:  Tahun . 

RINCIAN 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 

1 .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

JUMLAH 

Mojokerto, 

Mengetahui : 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(Nama Lengkap 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . • . . •  

�URAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS 
Nomor : 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang 
kami ajukan sebesar Rp. . (terbilang ). Untuk keperluan SKPD Tahun 
Anggaran , derigan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1 .  Jumlah pembayaran langsung (LS) tersebut diatas akan diperqunakan untuk 
keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda; , 

2. Jumlah pembayaran langsung (LS) tersebut akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan 
dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan. penqajuan 
SPP-LS SKPD kami. 

Mojokerto, tanggal. . . . .  bulan . . .  tahun . . . .  

Pengguna Anggaran 

(nama lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintan Kota Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

PEMERINTAH·KOTA·MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG 

BELANJA PENGELUARAN PPKD 

Nomor:  Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
Pengguna Anggaran/KPA 
SKPD. . . . . . .  .  
Di 
Tern pat 

Dengan mernperhatikan Peraturan Walikota Nomor.. Tahun. . . .  tentang Penjabaran 
APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut : 

a. Jenis Belanja 
b. Tahun Anggaran 
c. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
d. Jumlah Sisa Dana SPD 

e. Untuk Keperluan Bulan 
f. Nama Bendahara Pengeluaran 
g. Jumlah Pembayaran yang 

D1minta 
h. Nama dan Nomor Rekening bank: 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerlntah Koto Mojokerto 

(terbilang ) 

(terbilang ) 

Mojokerto, 
Bendahara Pengeli.Jaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG 
BELANJA PENGELUARAN PPKD 

Nomor : Tahun . 

RINGKASAN 

RINGKASAN DPA-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD Rp. (I) 

RINGKASAN SPD 

No NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

Urut 

1 .  

2. 

JUMLAH Rp. (I I) 

Sisa dana yang belum di SPD-kan (1-11) Rp. 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gaji & Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa 

JUMLAH Rp. (1 1 1) 

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan ( 1 1 - 1 1 1 )  Rp. 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah . 
Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . . . . • .  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG 
BELANJA PENGELUARAN PPKD 

Nomor :  Tahun . 

RINCIAN 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 

1 .  

2: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

<}. 

. JUMLAH 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Petunjuk Teknis Penge/olacm Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPKD . . . . .  

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS 
Nomor : 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran l.anqsunq (SPP-LS) yang 
kami ajukan sebesar Rp (terbilang ). Untuk keperluan SKPKD Tahun 
Anggaran , dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1 .  Jumlah pembayaran langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk 
keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda; 

2. Jumlah pembayaran langsung (LS) tersebut akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dila'tukan 

. dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan 
SPP-LS SKPKD kami. 

Mojokerto, tanggal . . . . .  bulan . . .  tahun . . . .  

Pengguna Anggaran 

(nama lengkap) 
NIP.  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausonaan 

Pembuatan SPP-LS : 

1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK-SKPD 

mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

di lengkapi;  

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sudah sah, 

PA/KPA _menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya SPP-LS ; 

4) Dalam hal dokumen yang . diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-LS ; 

5) Penolakan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya SPP-LS. 

· Pengajuan SPP-LS : 

1) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA 

dalam rangka pembayaran langsung; 

2) Atas pengajuan SPP-LS, PA/KPA mengajukan SPM-LS kepada BUD atau 

Kuasanya; 

3) Berdasarkan SPM-LS, BUD atau kuasanya mengeluarkan SP2D kepada Bank 

yang ditunjuk; 

4) Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

Penerbitan SPP-LS : 

1) PPK�SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS; 

2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPl<-SKPD 

mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

dilengkapi ; 

3) Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, PA/KPA 

menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

SPP-LS; 

4) Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelenqkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-LS ; 

5) Penolakan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

dikirimnya SPP-LS 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Mekanisme Pencairan dan Pembayaran SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan 

lasa yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (Nilainya dibawah Rp. 

15.000.000,00} : · 

SPM-LS 
PENGGUNA ANGGARAN/KPA 

i 
(4) 

PPK-SKPD 
-verlflkasl 

- Penyiapan SPM 

SPP-LS (3) 

(5) 

Kuasa BUD 
(Penelitian Kelengkapan) 

(6) SP2D 

BENDAHARA PENGELUARAN 
(7) 

Uang 

BANK 

j� 

(2) 

Menyediakan Dokumen (1) Pejabat Pelaksana Teknis 

Pelengkap 
. Kegiatan 
� 

c- 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Ko.ta Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Mekanisme Pencairan dan Pembayaran SPP-LS Untuk Pembayaran Kepada 

Pihak Ketiga ( Nilainya Diatas Rp. 15.000.000,00) : 

PENGGUNA ANGGARAN/KPA 
SPM 

(6) 

.. Kuasa BUD 
(Penelitian Kelengkapan) 

(5) 

PPK-SKPD 
-Verifikasi 
- Penyiapan SPM 

• 

(4) 

BENDAHARA PENGELUARAN 

(3) 

(7) 

BANK 

SP2D 

PPTK 

(Menyiapkan Dokumen) ( ) Uang 

. ,  

Tagihan & (2) 

Laporan 
,. 

Penyerahan Barang dan Jasa 
. 

(1) Rekening Bank 
Kepada PA/KPA � Pihak III 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

1. Dokumen Lain yang diperlukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa : 

A. Nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000,00 : 

1) Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh PA / KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan Penerima Penyedia Barang/Jasa ; 

2) Faktur / Nata Pembelian ; 

3) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor (bila ada). 

B. Nilainya Diatas Rp. 1.000.000,00 s/ d Rp. 5.000.000,00 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, PPK, Bendahara 
Pengeluaran dan Penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh PPK untuk menentukan HPS ; 

3) Serita acara penyusunan HPS berdasarkan hasil survey harga, yang 
ditandatangani PPK, dilampiri perincian perhltunqan penyusunan HPS ; 

4) Permohonan proses pengadaan langsung dari PPK ke Pejabat Pengadaan ; 

5) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh Pejabat Pengadaan untuk pengkajian ulang 
HPS dan sebagai harga tertinggi hasil klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

6) Serita Acara Pengkajian Ulang HPS dilampiri Perincian Pengkajian Ulang HF'S ; 

7) Surat pemesanan/pemberitahuan pekerjaan ; 

· 8) Surat penawaran harga ; 

9) Serita Acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

10) Serita Acara pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan ; 

11) Serita Acara serah terima barang/pekerjaan (100%) ; 

12) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

HASIL SURVEY HARGA PASAR 

UNTUK PENENTUAN HPS 

Norn or : I I I . 

Pada hari ini tanggal ••••••• Bulan ••••• tahun •••••• ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harga pasar Pekerjaan sebagai berikut : 

Harga Produsen / distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan 
Toko/Penvedia 

Harga Rata- 
No. Harga I Harga II dan spesifikasinya Rata 

(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

( Diisi sesuai Jenis Barang 
beserta merk, type, atau 
spesifikasinya, dan merupakan 
harga satuan barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Keterangan: 
1. Hasil survey harga pasar sudah termasuk PPN 10% dan memperhitungkan biaya 

overhead dan keuntungan wajar sebesar maksimum 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi media cetak, 

elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalarn Serita Acara Penyusunan HPS ; 

4. Untuk Pengadaan Langsung yang bersifat khusus seperti sewa penginapan/hotelj 

ruang rapat/stand/kendaraan, jasa service/pemeliharaan, iklan, jasa instalasi 

listrik, jasa penyusunan software khusus, jasa keamanan, cukup dituliskan 1 (satu) 

hasil survey harga pasar apabila dari hasil survey pasar tidak terdapat penyedia 

yang sama/setara kondisinya. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

BERITA ACARA HARGA PERKIRAAN SENDIRI {HPS) 
PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

Nomor : I . . . . I I . 

Pada hari ini ••••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

N a m  a  

-  Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Telah melaksanakan Survey harga pasar untuk pekerjaan . . . . .  . .  .  .  .  .  .  pada Dinas 
/Kanlor , untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang 
digunakan sebagai evaluasi harga penawaran. Maka PPK dimaksud diatas telah 
menentukan Harga Perkiraan Sendlri (HPS) sebesar Rp ,- ( ) 
dengan rincian sebagaimana terlampir. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan : 
1 .  HPS merupakan Harga rata-rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadakan ; 
2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam klarifikasi dan Negosiasi 

Harga Penawaran. 

Petunjuk Teknis Penge/o/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

PERINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jumlah 
Nama/jenis barang satuan Harga 
dan speslflkaslnva (Rp.)*) (Rp) 

Jumlah 

Harga tersebut sudah termasuk paiak dan keuntungan 

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuan adalah Harga Rata-rata hasil survey harga 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

KOP SKPD 

Mojokerto, . 

Nomor : . . . .  /  . . . .  /  . . . .  /  . . . .  

Sifat : Segera 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Perihal : Permohonan Proses 

Pengadaan/Pekeoaan 

Kepada 

Yth.Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 

Dlnas /Kantor ; . 

Kota Mojokerto 

di 

M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket pekerjaan . 

kegiatan . .  .  . .  .  pada Dinas/Kantor . . . . . . tahun anggaran 2012, 

maka dengan ini kami mohon agar dilaksanakan proses Pengadaan 

Langsung untuk kegiatan tersebut. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

adalah sebesar Rp. . , ( ) dengan kelengkapan 

sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya 

disampaikan terima kasih. 

An. KEPALA SKPD . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Petunjuk Teknis Penge/olaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

HASIL SURVEY HARGA PASAR 

UNTUK PENGKAJIAN ULANG NILAI HPS 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini tanggal ••••••• Bulan ••••• tahun •••••• ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harga pasar Pekerjaan sebagai berlkut : 

Harga Produsen I distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan 
Toko/Penvedia 

Harga Rata- 
No. Harga I Harga II dan spesit1kasinya Rata 

(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

( Diisi Jenis Barang beserta 
merk, type, atau spesifikasinya, 
dan merupakan harga satuan 
barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Keterangan: 
1. Hasil survey harga pasar sudah termasuk PPN 10% dan 

memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan wajar sebesar 

maksimum 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi 

media cetak, elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalam Serita Acara Pengkajian Ulang 

HPS 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 
����������������������� 

BERITA ACARA 
PENGKAJIAN UlANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 

PENGADAAN/PEKERJAAN . 
Nomor : I . . . . I I . 

Pada hari ini ••••••• tanggal � ••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

N a m  a  

-  Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Telah melaksanakan Survey harga pasar untuk pekerjaan . . .  .  . .  . .  . . . .  pad a Dinas 
/Kantor , untuk menentukan Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
yang digunakan sebagai evaluasi harga penawaran. Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp . 
. . . . . . . . . .  ,- ( ) dengan rincian sebagaimana terlampir, telah 
merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan : 
1 .  HPS merupakan Harga rata -rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadal<an ; 
2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam klarlftkasl dan Negosiasi 

Harga Penawaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelcksanaan don Penatausahaan 

PERINCIAN KAJI ULANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jumlah 
Nama/jenis barang satuan Harga 
dan soesifikasinva (Rp.) *) (Rp) 

Jumlah 

Harqa tersebut sudah termasuk paiak dan keuantungan 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuan adalah Harga Rata-rata hasil survey harga 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 
��������������������� 

UNTUK PENGADAAN BARANG I JASA 
Rp 1.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- 

KOP SKPD 

DENGAN NILAI DIATAS 

Nomor 
Si fat 
Lampi ran 
Peri ha I 

. . . . .  I  /  I  .  

1  bendel 
Pemesanan Pekerjaan/ 
Pemberitahuan Pekeoaan 

Mojokerto, . 

Kepada 
Yth . . . .  (Calon Penyedia Barang/Jasa) 

JI . .  

di 
M O J O K E R T O  

Dalam rangka pengadaan langsung barang/jasa berupa 
. . . . .  pada Dinas/Kantor , dengan 1 rn  

mengharap kesediaan Saudara untuk mengajukan biaya 
penawaran/biaya pekerjaan dimaksud dengan perincian 
persyaratan/spesifikasi teknis barang/jasa pekerjaan berikut : 

No Nama,jenis,merk, dan type barang Jumlah Saluan Keterangan 

atau spesifikasi teknis 

(Sebutkan Nama,jenis,merk, dan type barang atau spesifikasi 
teknis barang yang dipesan tanpa menyebutkan jumlah harga ) 

Selanjutnya biaya pekerjaan tersebut akan langsung 
dibayarkan kepada Saudara, apabila Pekerjaan diterima dengan 
baik sesuai pesanan, dengan masa pelaksanaan maksimal . . . . .  
(  )  hari kalender. Pekerjaan diatas dibebankan pada 
anggaran Dinas/Kantor tahun anggaran 2012 untuk 
Kegiatan kode kegiatan . 

Untuk itu apabila saudara berminat mohon mengajukan 
penawaran harga paling lam bat dapat kami terima tanggal . 

Dernlkian untuk menjadikan maklum dan atas 
kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

An. Kepala SKPD . . . . .  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Tembusan: 
1. Pengguna Anggaran; 
2. Sdr. Bendahara Pengeluaran. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP PERUSAHAAN 

Mojokerto, . 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

. . . . .  I  /  .  

1  bendel 
Penawaran harga 

Kepada 
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/ 

Jasa SKPD . 

di 
M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan surat Saudara Norn or tang gal . 
perihal Pemesanan pekerjaan/pemberitahuan pekerjaan, berupa 
pengadaan barang/jasa untuk keperluan SKPD . 

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga 
beserta identitas/spesifikasi barang dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama,jenis,merk, dan Jumlah Satuan Harga JUMLAH 
type barang Satuan 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Terbi lang: 

Barang/pekerjaan tersebut akan kami selesaikan/serahkan paling 
lam bat tanggal . 

Demikian surat penawaran kami buat, atas perhatian dan 
persetujuannya kami sampaikan terima kasih. 

Nama Perusahaan 

Nama Direktur 

Jabatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pelaksanaan dan Penatausahaan 

SERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA PENAWARAN 

BARANG/PEKERJAAN . 

Nornor : I I I . 

Pada hari ini •••••• tanggal •••••• bulan •••••• tahun ••••• ( . . .  -  . . .  -  . . . .  ), kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. 

2. 

Nam a 

Jabatan 

Nam a 

Jabatan 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Direktur CV . 

Telah melaksanakan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga atas Penawaran 

harga Pengadaan/Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut: 

1 .  Secara administrasi dan teknis Badan usaha / usaha perorangan dari 

penawar telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa. 

2. Spesifikasi, jenis dan jumlah barang/pekerjaan yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3. Pengadaan barang/pekerjaan akan dilaksanakan selama ( ) hari dan 

diserahkan paling lambat tanggal . 

4. Harga penawaran yang diajukan dini lai (terlalu tinggijwajar) yaitu sebesar 

Rp. ( ). setelah diadakan negosiasi disepakati untuk 

(tetap/berubah) menjadi Rp ( ). 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani 

oleh yang hadir untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

1 .  Nama 

Tanda tangan 

2. Nama 

Tanda tangan . 

. . 

Petunjuk Teknis Pengefo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA SARANG /PEKERJAAN 

Nomor : ./ / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

tr mplran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  

Serita Acara Pemeriksaan Sarang/Pekerjaan 
Rincian Hasil Pemeriksaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . ,  tanggal yaitu : 

Nama 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabi/a Panitia Penerfma Hasil Pekerjaan 
Nama . 
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor SPK/Kontrak 
Siaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a .  Jenis/macarn/spesifikasi barang, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran ; 
b. Jumlah barang/pekerjaan yang diserahkan, sudah/tidak sesuai dengan surat 

penawaran 
c. Waktu penyerahan barang/pekerjaan, sudah/tidak sesuai dengan surat 

penawaran; 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausabaan 

d. Barang/pekerjaan yang diserahkan, dapat berfungsi/mengalami kerusakan/ 
cacat dsb. 

( tuliskan hasil pemeriksaan atas jenis, spesifikasi teknis, jumlah , waktu, tempat 
dan fungsi, dan lain-lain yang diperlukan ) 

2: Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa barang/pekerjaan yang dilaksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat 
dilakukan Serah Terima Pekerjaan. 

Demikian Serita Acara ini dlbuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANffiA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 

Nomor : / / / . 

Tanggal 

Nama Pekerjaan 

No Nama, jenis, merk, Jumlah Satuan Harga JUMLAH 
Satuan 

dan type barang 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Yang menyerahkan, 

(Penyedia barang/jasa) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

3. 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A ACARA 
SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN 

Nomor : / ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan 
Barang/Pekerjaan 

untuk Serah Terima 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . .  . .  . .  . .  . .  tanggal yaitu : 

Nam a 
Setaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
Nama . 
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
NIP 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Betita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . .  ,  Penyedia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Penawaran Nomor tanggal 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

2. Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima dengan baik 
penyerahan seluruh hasil penqadaan barang/pekerjaan, yang telah 
dilaksanakan oleh Penyedia dan kedua belah pihak telah sama- sama 
mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

Demikian Serita Acara lnl dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, � . 

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJMN 
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1 .  Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

Penyedia 
CV . 

Nama dan Jabatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama dan NIP 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

c. Nilalnya Diatas Rp. s.000.000,00 sf d Rp. 10.000.000,00 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, PPK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Hasil .survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh PPK untuk menentukan HPS ; 

3) Serita acara penyusunan HPS berdasarkan hasil survey harga, yang 
ditandatangani PPK, dilampiri perincian perhitungan penyusunan HPS ; 

4) Permohonan proses pengadaan lanqsunq dari PPK ke Pejabat Pengadaan ; 

5) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh Pejabat Pengadaan untuk penqkajian ulang 
HPS dan sebagai harga tertinggi hasil klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

6) Serita Acara Pengkajian Ulang HPS dilampiri Perincian Pengkajian Ulang HPS ; 

7) Surat pemesanan/pemberitahuan pekerjaan ; 

8) Surat penawaran harga, dengan dilampiri foto copy : 

· (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (apabila ada), untuk Usaha 
Dagang (UD) dan usaha perorangan lainnya tidak diperlukan ; 

(b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai bidanq/pekerjaarmva ; 

(c) NPWP/PKP. 

9) Serita Acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

10) Serita Acara · pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan ; 

11) Serita Acara serah terima barang/pekerjaan (100%) ; 

12) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani wajib pejak/penvetor. 
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Pe/aksanaan don Penatausahaan 

HASIL SURVEY HARGA PASAR 

UNTUK PENENTUAN HPS 

Nomor : '. I I I . 

Pada hari ini tanggal ••••••• Bulan ••••• tahun ••• .,. ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harga pasar Pekerjaan sebagai berikut : 

Harga Produsen I distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan Toko/Penvedia. 
Harga Rata- N o . - .  

dan spesifikasinya Harga I Harga II Rata 
(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

( Diisi sesuai Jenis Barang 
beserta merk, type, atau 
spesifikasinya, dan merupakan 
harga satuan barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

·pangkat 
NIP. 

Keterangan: 
L Hasil survey harga pasar sudah termasuk PPN 10% dan mernperhitungkan biaya 

overhead dan keuntungan wajar sebesar maksirnurn 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi media cetak, 

elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilarnpirkan dalam Serita Acara Penyusunan HPS ; 

4.. Untuk Pengadaan Langsung yang bersifat khusus seperti sewa penginapan/hotel/ 

ruang rapat/stand/kendaraan, jasa service/pemeliharaan, iklan, jasa instalasi 

listrik, jasa penyusunan software khusus, jasa keamanan, cukup dituliskan 1 (satu) 

hasil survey harga pasar apabila dari hasil survey pasar tidak terdapat penvedta 

yang sama/setara kondisinya. 
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Pelaksanaan dan Penatausahaan 

SERITA ACARA HARGA PERKIRAAN SENDIRI {HPS) 
PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

Nomor : I . . .  .  I  I .  

Pada hari ini ••••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

N a m  a  

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Telah melaksanakan Swvey harga pasar untuk pekerjaan pada Dinas 
/Kantor , untuk meneritukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang 
digunakan sebagai evaluasi harga penawaran. Maka PPK dimaksud diatas telah 
menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp ,- ( ) 
dengan rincian sebagaimana terlampir. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan : 
1 .  HPS merupakan Harga rata-rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadakan ; 
2. HPS digunakan sebagai harga. tertinggi dalam klarifikasi dan Negosiasi 

Harga Penawaran. 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

PERINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

· PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jumlah 
Nama/jenis barang satuan H-=3rga 
dan spesifikasinva (Rp.)*) (Rp) 

Jumlah 

Harca tersebut sudah termasuk �ajak dan keuntungan I  

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuan adalah Harga Rata-rata hasil survey harga 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP SKPD 

Mojokerto, . 

Nemer : . . . .  /  . . . .  /  . . . .  /  . . . .  

Sifat : Segera 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Perihal : Permohonan Proses 

Pengadaan/Pekeoaan 

Kepada 

Yth.Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 

Dinas /Kantor . 

Kota Mojokerto 

di 

M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket pekerjaan . 

kegiatan . . .  .  . .  .  .  .  .  . . .  pada Dinas/Kantor . .  .  .  .  .  tahun anggaran 2012, 

maka dengan ini karnl mohon agar dilaksanakan proses Pengadaan 

Langsung untuk kegiatan tersebut. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

adalah sebesar Rp. . . .  �  ,  ( ) dengan kelengkapan 

sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya 

disampaikan terima kasih. 

An. KEPALA SKPD . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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Pelaksonaan don Penatausahaan 

HASIL SURVEY HAR.GA PASAR 

UNTUK PENGKAJIAN ULANG NILAI HPS 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini tanggal � •••••• Bulan ••••• tahun •••••• ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harqa pasar Pekerjaan sebagai berikut ; 

Harga Produsen / distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan Toko/Penyedia Harga Rata- 
No: Harga I Harga II dan spesifikasinya Rata 

(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

( .  Diisi Jen is Ba rang beserta 
merk, type, atau spesifikasinya, 
dan merupakan harga satuan 
barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

·pangkat 
NIP. 

· Keterangan: 
1 .  Hasil survey harga pasar sudah termasuk PPN 10% dan 

memperhitunqkan biaya overhead dan keuntungan wajar sebesar 

maksimum 15 % ; 

2. Bukt1 · survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi 

media cetak, elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalam Serita Acara Pengkajian Ulang 

HPS 
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Pelaksanaan dan Penatausahaan 

BERITA ACARA 
PENGKAJIAN ULANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI {HPS) 

PENGADAAN/PEKERJAAN . 
Nomor : I . .  . .  I  I .  

Pada hari ini ••••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

- N a m  a  

-  ·  Jabatan · : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Telah melaksanakan Swvey harga pasar untuk pekerjaan . . .. . . . . . . . . pad a Dinas 
/Kantor , untuk menentukan Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
yang digunakan · sebagai evaluasi harga penawaran. Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp . 
. . . . . .  ;  ,- ( ) dengan rincian sebagaimana terlampir, telah 

morupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keteranqan : · 
1 .  HPS merupakan Harga rata -rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadakan ; · 
2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam klarifikasi dan Negosiasi 

Harga Penawaran 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

PERINCIAN KAJI ULANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. . Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jumlah 
Nama/jenis barang satuan Harga 
dan spesifikasinya (Rp.) *) (Rp) 

Jumlah 
·- 

Harqa tersebut sudah termasuk pajak dan keuantungan 
·- 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuari adalah Harga Rata-rata .hasil survey harga 
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UNTUK PENGADAAN BARANG I JASA 
Rp 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,- 

KOP SKPD 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

DENGAN NILAI DIATAS 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Peri ha I 

. . . . .  I  /  I  .  

1  bendel 
Pemesanan Pekerjaan/ 

. Pemberitahuan Pekeoaan 

Mojokerto, . 
Kepada 
Yth . . . .  (Calon Penyedia Barang/Jasa) 

JI . . 

di 
M O J O K E R T O  

Dalam rangka pengadaan langsung barang/jasa berupa 
. . . . . . . . . . . .  pada Dinas/Kantor , dengan 1rn 

mengharap kesediaan Saudara untuk mengajukan biaya 
penawaran/biaya pekerjaan dimaksud dengan penncran 

persyaratan/spesifikasi teknis barang/jasa pekerjaan berikut : 

No Nama,jenis,m.erk, dan type Jumlah Satuan Keterangan 
barang atau spesifikasi teknis 

(Sebutkan Nama,Jenis,merk, dan type barang. a tau spesifikasi 
· teknis barang yang dipesan tanpa menyebutkan jum/ah harga) 

Selanjutnya biaya pekerjaan tersebut akan langsung 
dibayarkan kepada Saudara, apabila Pekerjaan diterima dengan 
baik sesuai pesanan, dengan masa pelaksanaan maksimal . . . . .  
(  )  hari kalender. Pekerjaan diatas dibebankan pada 
anqqaran Dinas/Kantor tahun anggaran 2012 untuk 
Kegiatan kode kegiatan . 

Untuk itu apabila Saudara berminat mohon mengajukan 
penawaran harga paling lambat dapat kami terima 
tanggal dengan melampirkan : 

1 .  Akte Pendirian Perusahaan; 
2. SIUP (sesuai jenis barang/pekerjaan) ; 
3. NPWP / PKP; 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas 
kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

An. Kepala SKPD . . . . .  
Pejabat Pengadaan Barang/lasa 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
Tembusan: 

1. Pengguna Anggaran; 
2. Sdr. Bendahara Pengeluaran. 
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Pelaksanaan dan Penatausahaan 

KOP PERUSAHAAN 

Mojokerto, . 

Nomor 

Lampi ran 
Perihal . 

. . . . .  I  /  .  

1  bendel 
Penawaran harga 

Kepada 
Yth. Sdr Pejabat Pengadaan Barang/ 

Jasa SKPD . 

di 
M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan surat Saudara Norn or tanggal . 
perihal Pemesanan pekerjaan/pemberitahuan pekerjaan, berupa 
pengadaan barang/jasa untuk keperluan SKPD . 

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga beserta 
identitas/spesifikasi barang dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama,jenis,merk, dan Jurr.lah Satuan Harga JUMLAH 
type barang Satuan 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Terbi lang: 

Barang/pekerjaan tersebut akan kami selesaiKan/serahkan paling 
lam bat tanggal . 

Sebagai kelenqkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan pula : 

1. Akte Pendirian Perusahaan; 
2. SIUP; 
3 . :  NPWP / PKP; 

Demikian surat penawaran kami buat, atas perhatian dan 
persetujuannya kami sampaikan terima kasih. 

Narna Perusahaan 

Nama Direktur 
Jabatan 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

BERITAACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA PENAWARAN 

BARANG/PEKERJAAN . 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini •••••• tanggal •••••• bulan •••••• tahun ••••• ( . . .  -  . . .  -  . . . .  ), kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. 

2. 

Nam a 

Jabatan 

Nama 

Jabatan 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Direktur CV . ·  ·  . .  

Telah melaksanakan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga atas Penawaran 

harga Pengadaan/Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut: 

1. Secara administrasi dan teknls Sadan usaha / usaha perorangan dari 

penawar telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa. 

2. Spesifikasi, jenis dan jumlah barang/pekerjaan yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3. Pengadaan barang/pekerjaan akan dilaksanakan selama ( ) hari dan 

diserahkan paling lam bat tanggal . 

4. Harga penawaran yang diajukan dini lai (terlalu tinggijwajar) yaitu sebesar 

Rp. ( ). setelah diadakan negosiasi disepakati untuk 

(tetap/berubah) menjadi Rp ( ). 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani 

oleh yang hadir untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

1 .  Nama 

Tanda tangan 

2. Nama 

Tanda tanqan 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Narna Keqlatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 
Rincian Hasil Pemeriksaan 

. Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - " .- ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . .  .  . .  . .  . .  .  tanggal yaitu : 

Nama 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama . · · · · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Jabatan . : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 

. . 

Nama Pekerjaan 
Lokasl 

Nornor SPK/Kontrak 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Alam at 

: tgl . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a. Jenis/macam/spesifikasi barang, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran ; 
b. Jumlah barang/pekerjaan yang diserahkan, sudah/tidak sesuai dengan surat 

penawaran 
c. Waktu penyerahan barang/pekerjaan, sudah/tidak sesuai dengan surat 

penawaran; 
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Pelaksanaan dan Penatausahaan 
����������������������� 

d. Barang/pekerjaan yang diserahkan, dapat berfungsi/mengalami kerusakan/ 
· cacat dsb. 

( tuliskan hasil pemeriksaan atas jenis, spesifikasi teknis, jumlah , waktu, ter.ipat 
dan fungsi, dan lain-lain yang diperlukan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa barang/pekerjaan yang dilaksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat dilakukan 
Serah Terlrna Pekerjaan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 
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Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 

Nomor · .  :  /  /  /  .  

Tanggal 

Nama Pekerjaan 

No Nama, jenis, merk, Jumlah Satuan Harga JLJMLAH 
Satuan 

dan type barang 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Yang menyerahkan, 

(Penyedia barang/jasa) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

1. _ 

2. _ 

3. _ 
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KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA SARANG/PEKERJAAN 

Nomor :  /  /  /  .  

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Na,na Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan 
Sarang/Pekerjaan 

untuk Serah T erlma 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . .  . .  . .  . .  . .  tanggal yaitu : 

Nama 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
Nama : · . 

Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
NIP 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

DAN 

I 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , l l lt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

Jabatan . 

Alamat , .  .  
Selanjutnya 'dlsebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia Sarang/Jasa 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut: 

L Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . .  ,  Penyedia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Penawaran Nomor tanggal 
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2. Pejabat Pembuat Kom1tmen menyatakan menerima dengan baik 
penyerahan seluruh hasil pengadaan barang/pekerjaan, yang telah 
dilaksanakan oleh Penyedia dan kedua belah pihak telah sama- sama 
mengetahuj keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

Demikian Serita Acara ini dtbuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANmA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

Penyedia 
CV . 

· Nama dan Jabatan . 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 
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D. Nilainya Diatas Rp. 10.000.000,00 s/ d Rp. 100.000.000,00 : 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan Penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh PPK untuk menentukan H P S ;  

3) Serita acara penyusunan HPS berdasarkan hasil survey harga, yang ditandatangani 
PPK, dilampiri perincian perhitungan penyusunan HPS ; 

4) Permohonan proses pengadaan langsung dari PPK ke Pejabat Pengadaan ; 

5) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) 
informasi harga yang berbeda oleh Pejabat Pengadaan untuk pengkajian ulang 
HPS dan sebagai harga tertinggi hasil klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

6) Serita Acara Pengkajian Ulang HPS dilampiri Perincian Pengkajian Ulang HPS ; 

7) Surat pemberitahuan pekerjaan/undangan dilengkapi dengan dokumen 
pengadaan langsung/dokumen kualifikasi ( dokumen pengadaan/dokumen 
kualifikasi tidak perlu dilampirkan) ; 

8) Surat penawaran harga (lenqkap dengan dokumen penawaran) ; 

9) Surat Perintah Kerja (SPK) lengkap yang didalamnya berisi : 

a. SuratPesanan ; 

b. Surat Penunjukan Penyedia Sarang/Jasa ( SPPS/J ) ; 

c. Pengumuman Pengadaan Langsung ; 

d. Serita Acara Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung ; 

e. Serita Acara Hasil Pengadaan Langsung ; 

f. Serita Acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran ; 

g. Serita Acara Evaluasi dokumen penawaran ; 

8) Serita Acara pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan ; 

9) Serita Acara serah terima barang/pekerjaan (100%) ; 

10) Foto copy Rekening/giro bank ; 

11) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 
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HASIL SURVEY HARGA PASAR 
,µNTUK PENENTUAN HPS 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini tanggal ••••••• Bulan ••••• tahun •••••• ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harga pasar Pekerjaan sebagai berikut : 

Harga Produsen / distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan � 

Toko/Penyedia 
Harga Rata- 

No. 
dan spesifikasinya Harga I Harga II Rata 

(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

( Diisi sesuai Jenis Barang 
beserta merk, type, atau 
spesifikasinya, dan merupakan 
harga satuan barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan . 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan: 
1. Hasil survey harga pasar sudah termasuk PPN 10% dan memperhitungkan biaya 

overhead dan keuntungan wajar sebesar maksimum 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi media cetak, 

elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalam Serita Acara Penyusunan HPS ; 

4. Untuk Pengadaan Langsung yang bersifat khusus seperti sewa penginapan/hotel/ 

ruang rapat/stand/kendaraan, jasa service/pemeliharaan, iklan, jasa instalasi 

listrik, jasa penyusunan software l<husus, jasa keamanan, cukup dituliskan 1 (satu) 

hasil survey harga pasar apabila dari hasil survey pasar tidak terdapat penyedia 

yang sama/setara kondisinya. 
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BERITA ACARA HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

Nomor : I . .  . .  I I . 

Pada hari ini ••••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

N a m  a  

-  Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Telah melaksanakan Survey harga pasar untuk pekerjaan . . . .  . . .  . . . . .  pada Dinas 
/Kantor , untuk rnenentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang 
digunakan sebagai evaluasi harga penawaran. Maka PPK dimaksud diatas telah 
menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp ,- ( ) 
dengan rincian sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan : 
1 .  HPS merupakan Harga rata-rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadakan ; 
2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam klarifikasi dan Negosiasi 

Harga Penawaran. 
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PERINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jurnlah 
Nama/jenis barang satuan Harga 
dan spesifikasinva (Rp.)*) (Rp) 

Jumlah 

Harqa tersebut sudah termasuk paiak dan keuntunqan 

Mojokerto, . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuan adalah Harga Rata-rata hasil survey harga 
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KOP SKPD 

Mojokerto, . 

Nomor : . . . .  /  . . . .  /  . . . .  /  . . . .  

Sifat : Segera 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Perihal : Permohonan Proses 

Pengadaan/Pekedaan 

Kepada 

Yth.Pejabat Pengadaan Barang J Jasa 

Dinas /Kantor . 

Kota Mojokerto 

di 

M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket pekerjaan . 

kegiatan pada Dinas/Kantor . .  . .  . .  tahun anggaran 2012, 

maka dengan ini kami mohon agar dilaksanakan proses Pengadaan 

Langsung untuk kegiatan tersebut. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

adalah sebesar Rp. . .  ,  (  )  dengan kelengkapan 

sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatlannya 

disampaikan terima kasih. 

An. KEPALA SKPD . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 
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HASIL SURVEY HARGA PASAR 

!JNTUK PENGKAJIAN ULANG NILAI HPS 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini tanggal ••••••• Bulan ••••• tahun •••••• ( - - ) telah 
dilakukan perhitungan survey harga pasar Pekerjaan sebagai berikut : 

Harga Produsen / distributor / 

Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan 
Toko/Penyedia 

·- Harga Rata- 
No. 

dan spesifikasinya Harga I Harga II Rata 
(Nama Penyedia) (Nama Penyedia) 

: 

( Diisi Jenis Barang beserta 
merk, type, atau spesiflkasinya, 
dan merupakan harga satuan 
barang) 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Keterangan: 
1. Hasil survey harga pasar sudah terrnasuk PPN 10% dan 

memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan wajar sebesar 

maksimum 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi 

media cetak, elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalam Serita Acara Pengkajian Ulang 

HPS 
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BERITA ACARA 
PENGKAJIAN ULANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 

PENGADAAN/PEKERJAAN . 
Nomor : I . .  . .  I I . 

Pada hari ini ••••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••••• , yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

N a rr. a  

-  Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Telah melaksanakan Survey harga pasar untuk pekerjaan . .  . .  .  . .  . .  . .  .  pad a Dinas 
/Kantor , untuk menentukan Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
yang digunakan sebagai evaluasi harga penawaran. Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp . 
. . . . . . . . . .  ,- ( ) dengan rincian sebagaimana terlampir, telah 
merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Keterangan : 
1 .  HPS merupakan Harga rata -rata dikalikan dengan jumlah barang/jasa 

yang diadakan ; 
2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam klarifikasi dan Negosiasi 

Harga Penawaran 

Petunjuk Teknis Penge/o/aan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

PERINCIAN KAJI ULANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS) 

PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN . 

NO. Uraian pekerjaan/ Jumlah Satuan Harga Jumlah 
Nama/jenis barang satuan Harga 
dan spesifikasinva (Rp.) *) (Rp) 

Jumlah 

Harga tersebut sudah termasuk paiak dan keuantunqan 

Mojokerto, . 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

*) Harga Satuan adalah Harga Rata-rata hasil survey harga 
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UNTUK PENGADAAN BARANG I JASA DENGAN NILAI DIATAS 
Rp 10.000.000.- s.d Rp. 100.000.000,- 

KOP SKPD 

1 bendel J I .  .  
Undangan pengadaan langsung 
Pengadaan Barang/Pekeoaan. di 

Norn or 
Sifat 
Lamoiran 
Peri ha I 

. . . . .  I  /  I  .  
Mojokerto, . 
Kepada 
Yth . . . .  (Calon Penyedia Barang/Jasa) 

M O J O K E R T O  

:  Rp ( 
-- 

__ ) 

_____ Tahun Anggaran __ 

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses 
Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan, sebagai 
berikut: 
1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS 
Sumber pendanaan 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan alamat : [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst} 
Telepon/Fax 
Website 

Saudara diminta untuk memasukan, dokumen kualifikasi, penawaran administrasi, 
teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai 
berikut: 

No 
a. 

b. 

c. 

d. 

Ke iatan 
Pengambilan dokumen 
prakualifikasi dan dokumen 

en adaan Ian sun 

Evaluasi prakualifikasi dan 
embuktian dokumen kualifikasi 

Pengumuman/pemberitahuan hasil 
evaluasi rakualifiaksi 

Hari/Tan a! 

_s.d._J _ 
_J_s.d._J __ 

_J 

_J_s.d._J_ 

Wal<�u/"am 

__ s.d. __ 
__ s.d. __ 

e. Pemasukan Dokumen Penawaran 
_J_s.d._J_ _s.d._ 

f. Pembukaan Dokumen Penawaran _J 

h. 

Evaluasi dokumen enawaran 
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 
Har a _J 

_J 
_J 

_J 

_} _ 

Penandatan anan SPK 

SPPB/J 

Pengumuman pengadaan 
Ian sun 

Pembuatan BA hasil pengadaan 
langsung dan BA penetapan 

emenan en adaan Ian 

I .  

k. 

i .  

j. 
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Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat 
menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan 
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 

An. Kepala SKPD .. . . .  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Tembusan: 
1. Pengguna Anggaran; 
2. Sdr. Bendahara Pengeluaran. 

Catatan : Contoh Dokumen pengadaan langsung dan SPK tercantum dalam Lampiran 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota 

Mojokerto Tahun 2012. 
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Contoh : Surat Penawaran Harga 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 

. . . . .  I  /  .  

1  bendel 
Penawaran harga 

Mojokerto, . 
Kepada 
Yth. Sdr Pejabat Pengadaan Barang/ 

Jasa SKPD . 

di 
M O J O K E R T O  

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 
_______ tanggal _ dan setelah kami pelajari dengan 
saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk 
pengadaan barang/pekerjaan . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  sebesar Rp _ 
( ). 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di 
atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan selama __ ( ) hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama __ ( ) hari kalender 
sejak tanggal surat penawaran ini .  

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan;J 
2. [Surat Kuese, apabi/a ada;J 
3. Pakta Integritas; 
4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Daftar kuantitas dan harga; 
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan: 

c. Spesifikasi teknis; 
5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan.J 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) 
rangkap dokumen asli . 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan 
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan. 

Nama Perusahaan 

Nama Direktur 
Jabatan 
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BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI 

PENGADAAN I PEKERJAAN . 

Nomor :  . . . .  /  . . . .  /  . . . . .  /  . . . . .  

Pada hari ini, •••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••• ( . . . .  -  . . . .  -  . . . . .  )  telah 

dilaksanakan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pengadaan /Pekerjaan 

• • . . • . • • •  ,  bertempat di Dinas /Kantor , Jalan Mojokerto, yang 

ditanda tangani oleh : 

Nam a 

Jabatan Pejabat Pengadaan Barang I Jasa 

1.  Bahwa berdasarkan : 
Surat Pemesanan/Undangan Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan 
. . . . . . . . .  pada Din as/Kantor Norn or : , tanggal . 

2. Bahwa kami telah mengadakan evaluasi kualifikasi dengan cara melakukan 
penelitian terhadap data isian kualifikasi milik CV. dan juga 
melakukan pembuktian kualifikasi, dengan hasil kualifikasi perusahaan 
bersangkutan dinyatakan lulus. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang hadir untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Nama Jelas 

Pangkat 
NIP. 
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SURAT PESANAN (SP) 
Nomor :  

----- 

Paket Pekerjaan : --·-- 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
NIP 

. 

. . 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Jabatan . 
Alamat , . , 1 1 , , ,  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) nomor tanggal 
____ , bersama ini memerintahkan: 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia Barang : 

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 

1 .  Rincian Barang: 

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Heras' 

2. Tanggal barang diterima : _ 

3. Syarat-syarat pekeoaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 

4. Waktu penyelesaian : selama _ ( ) hari kalender dan 
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Alamat pengiriman barang : _ 

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 
1/1000 (satu per seribu) dari Ni lai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK 
sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak. 

1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai). 
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Mojokerto, 20_ 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

[nama lengkapl 

[jabatan] 

Nlt>: 
----- 

Menerima dan menyetujui : 

Untuk dan atas nama _..[nama Penyedia Barang} 

[tanda tangan] 

{nama lengkap wakil sah badan usaha 7 

[jabatan] 
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Conteh : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB/J) 

KOP SKPD 

Mojokerto, . 

Nomor : . . . .  /  . . . .  /  . . . .  /  . . . .  

Sifat : Segera 

Lampiran : - 

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/ 

Jasa Pengadaan/Pekeoaan . 

Kepada 

Yth.Direktur CV/PT . 

JI . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · J · · · · ·  

Kota Mojokerto 

di 

M_ O J O K E R T O  

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara 
nomor . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  tanggal . . . . . . . . . . untuk Pekerjaan . 
dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi 
teknis dan harga oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebesar 
Rp ,- ( . . . . . . . . . .  Rupiah) termasuk PPN dan berdasarkan 
Serita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : . . . . . .  . .  tanggal 
. . . . . . . . . . . . . .  telah ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa. 

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan 
Pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan berikutnya meminta Saudara untuk 
menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPB/J ini sesuai dengan 
ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. 

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang 
disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya 
sampail<an terima kasih. 

An. KEPALA SKPD . 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Pekerjaan . 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

Tembusan kepada : 

1. Sdr. lnspektur Kata Mojokerto ; 

2. Sdr. Kepala DPPKA Kota Mojokerto; 

3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kata Mojokerto selaku PA/KPA. 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

PENGUMUMAN 

PEMENANG PENGADAANLANGSUNG 

PEKERJAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

Nomor : / I • 11 • • · · ·  I . 

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung 

Nomor : , tanggal , maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas 

. .  . .  . .  mengumumkan pemenang Pengadaan/ Pekerjaan dengan nilai total 

HPS Rp. ( ), sebagai berikut : 

l\lama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

NPWP 

Harga Penawaran Hasil 

Negosiasi 

Rp . 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/lasa 

Nama Jela� 
Pangkat 

NIP. 
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BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG 

PEKERJAAN . 

NOMOR : I I I . 

Pada hari ini •••••• tanggal •••••• bulan •••••• tahun •••••• (. •• - ••• - ••• ), 

bertempat di Kantor Dinas , J I .  ,  yang ditandatangani oleh 

Nama 

Jabatan Pejabat Pengadaan Sarang / Jasa 

- Sahwa berdasarkan : 

1 .  Surat Pemesanan/Undangan Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan 
. . . . . . . . . . . . .  pada Dinas Nomor : , tanggal ; 

2. Serita Acara Evaluasi Dokumen kualifikasi tanggal ; ( bila ada ) 

3. Surat Penawaran Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan . 
pada Dinas Nomor : , tanggal ;; 

4. Serita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Pekerjaan Pengadaan . 
pada Dinas Nomor : , tanggal ;; 

5. Serita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Pekerjaan Pengadaan . 
pada Dinas Nomor:  ,  tanggal ; .  

Maka Dapat ditetapkan pemenang pengadaan langsung • • • • • • • • • • • • • •  ,  sebagai 
berikut 

Nama Perusahaan 
A l a m a t  
N  P W P  
Harga Penawaran 
Harga NegosiasR 

. 

. . 

: Rp . 
: Rp . 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Nama Jelas 

Pangkat 
NIP. 
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 

PEKERJAAN . 

NOMOR : I • 11 • • • •  I I . 

Pada hari ini ••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ...... (. .. - .... - .... ), 

bertempat di Kantor Dinas , JI .  , yang ditandatangani oleh 

Nam a 

Jabatan Pejabat Pengadaan Barang I Jasa 

- Bahwa berdasarkan : 

1 .  Surat Pemesanan/Undangan Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan 
. . . . . . . . . . . . .  pada Dinas Nomor : , tanggal ; 

2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor tanggal ( bila 
a d a )  

3. Surat Penawaran Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan . 
pada Dinas Nomor : , tanggal ; 

4. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Pengadaan/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . . . .  pada Dinas Nomor : , tanggal ; 

5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Pengadaan/Pek.erjaan 
. . . . . . . . . . . . . . .  pada Dinas Nomor : , tanggal ; 

Dapat dilaporkan urutan proses pengadaan langsung 
Pengadaan/Pekerjaan , sebagai berikut : 

Proses pengadaan langsung Pengadaan/Pekerjaan dimulai dengan 
Surat pesanan yang ditujukan kepada rekanan yang ditunjuk yaitu : 

Nama Perusahaan 
A l a m  a t  
N  P W P  
Harga Penawaran 

: JI .  .  

:  Rp . 

METODE EVALUASI PENGADAAN 

Dasar evaluasi penawaran pad a Pengadaan langsung 
Pengadaan/Pekerjaan ini berdasarl<an pada Surat 
Pemesanan/Undangan yang telah diterima oleh rekanan yang ditunjuk mengikuti 
pengadaan langsung, dengan perincian sebagai berikut : 

1. Evaluasi Kualifikasi { bila ada ) 

2. Evaluasi penawaran ; 

i .  Evaluasi Administrasi; 

i i .  Evaluasi Teknis; 

i i i .  Evaluasi Kewajaran Harga. 

A. Evaluasi penawaran 

ii. Eva/uasi Administrasiyang diperiksa meliputi : 

Surat Penawaran 
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Pelaksanaan dan Penatausanaan 

ii. Evaluasi Teknisyang diperiksa meliputi : 

- Spesifikasi teknis 

iii. Evaluasi Kewajaran Harga yang diperiksa meliputi : 

B. Harga Penawaran setelah klarifikasi dan negoisasi tidak melebihi 
HPS 

Adapun peserta yang lulus pada semua tahapan dimulai dari evaluasi 
penawaran dan adalah evaluasi kualifikasi sebagai berikut : 

Nama Perusahaan 
A l a m  a t  
N  P W P  
Harga Penawaran 
Harga Negosiasi 

: Rp . 
: Rp . 

Yang kemudian akan ditetapkan sebagai Pemenang. 

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Nama Jelas 

Pangkat 
NIP. 
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SERITA ACARA ICLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA PIENAWARA.N 

BARANG/PEKERJAAN . 

Nomor : I I I . 

Pada hari ini •••••• tanggal •••••• bulan •••••• tahun ••••• ( . . .  -  . . .  -  . . . .  ), kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

1 .  

2. 

Nama 

Jabatan 

Nama 

Jabatan 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Direktur CV . 

Telah melaksanakan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga atas Penawaran 

harga Pengadaan/Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut: 

1 .  Secara administrasi dan teknis Badan usaha / usaha perorangan dari 

penawar telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa. 

2. Spesifikasi, jenis dan jumlah barang/pekerjaan yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3. Pengadaan barang/pekerjaan akan dilaksanakan selama ( ) hari dan 

diserahkan paling lambat tanggal . 

4. Harga penawaran yang diajukan dinilai (terlalu tinggijwajar) yaitu sebesar 

Rp. ( ). setelah diadakan negosiasi disepakati untuk 

(tetap/berubah) menjadi Rp ( ). 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani 

oleh yang hadir untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

1 .  Nama 

Tanda tangan 

2. Nama 

Tanda tangan 
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BERITA ACARA EV.ALUASI DOKUMEN PENAWARAN 

PENGADAAN I PEKERJAAN . 

Nomor : . . .  ./ . . . .  /  . . . .  ./ . . . . .  

Pada hari ini, •••••• tanggal •••••• bulan ••••••• tahun ••••••• ( . . . .  -  . . . .  -  )  telah 

dilaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan / Pekerjaan , 

bertempat di Dinas /Kantor , Jalan Mojokerto, yang ditanda 

tangani oleh : 

Nama 

Jabatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 

- Bahwa berdasarkan : 

1 .  Surat Pemesanan/Undangan Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan 
. . . . . . . . .  pada Dinas/Kantor Nomor : , tanggal ; 

2. Serita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor . . . . .  tanggal ( bila ada 
) 

3. Surat Penawaran Harga Pengadaan Langsung, Pekerjaan Pengadaan 
pada Dinas/Kantor. . . . . . . . . . . .  Nomor , tanggal 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I /  

- Bahwa telah dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . .  ,  dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut 
perubahannya dengan hasil sebagai berikut : 

I. EVALUASI ADMINISTRASI 

Evaluasi administrasi meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan 

penawaran termasuk keterangan - keterangan yang diminta dalam Surat 

Pesanan : 

1 .  Surat Penawaran 

II. EVALUASI TEKNIS 
Evaluasi Teknis meneliti Spesifikasi Teknis yang diminta dalam dokumen 
pemilihan. 

III. EVALUASI KEWAJARAN HARGA 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kewajaran harga, maka Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan bahwa penawaran yang memenuhi 

syarat/tidak gugur adalah sebagai berikut : 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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1. Nama Perusahaan 
A l a  m a t  
N  P W P  
Harga Penawaran : Rp . 

Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara lni dibuat dengan sebenarnya dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang hadir untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 
Pejabat Pengadaan Barang/lasa 

Nama Jelas 

Pangkat 
NIP. 
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KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA SARANG /PEKERJAAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Serita Acara Pemeriksaan Sarang/Pekerjaan Rincian Hasil 
Pemeriksaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . tanggal yaitu : 

Narna 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
Nama . 
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor SPK/Kontrak 
Siaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 

. 

. . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1.  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a. Jenis/macam/spesifikasi barang, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran ; 
b. Jumlah barang/pekerjaan yang diserahkan, sudah/tidak sesuai dengan surat 

penawaran 
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c. Waktu penyerahan barang/pekerjaan, sudah/tidak sesuai dengan surat 
penawaran; 

d. Barang/pekerjaan yang diserahkan, dapat berfungsi/mengalami kerusakan/ 
cacat dsb. 

( tuliskan hasil pemeriksaan atas jenis, spesifikasi teknis, jumlah , waktu, tempat 
dan fungsi, dan lain-lain yang diperlukan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat dini lai banwa barang/pekerjaan yang dilaksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat dilakukan 
Serah Terima Pekerjaan. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANlTIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 
I 
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Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan Barang 

Norn or : / / / . 

Tanggal 

Nama Pekerjaan 

No Narna, jenis, merk, Jumlah Satuan Harga JUMLAH 
Satuan 

dan type barang 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Yang menyerahkan, 

(Penyedia barang/jasa) 
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KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA SARANG/PEKERJAAN 

Nomor : / ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima 
Sarang/Pekerjaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor . .  . .  .  tanggal yaitu : 

Nam a 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Peketjaan 
Nama . 

Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
NIP 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Kornitmen 

Nama . 
Jabatan : . 
Perusahaan . 
Alamat : . 

Selanjutnya disebut Penyedia Sarang/Jasa 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . .  ,  Penyedia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor . 
tanggal . . . .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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2. Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima dengan baik 
penyerahan seluruh hasil pengadaan barang/pekerjaan, yang telah 
dilaksanakan oleh Penyedia dan kedua belah pihak telah sama- sama 
mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANffiA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

Penyedia 
CV . 

Nama dan Jabatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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E. Nilainya Diatas Rp. 100.000.000,00 : 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan Penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak; 

3) Surat Pesanan ; 

4) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Sarang/Pekerjaan ; 

5) Serita Acara Penerimaan Barang apabila terdapat angsuran termjin (I,II,III) ; 

6) Serita Acara serah terima barang/pekerjaan (100%); 

7) Fata copy Rekening/giro bank ; 

8) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani wajib pajak/penvetor. · 
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SURAT PESANAN {SP) 
Nomor :  _. _ 

Paket Pekerjaan : _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 
NIP 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) nomor 
----·' bersama ini memerintahkan: 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia Barang : 

___ tanggal 

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 

1 .  Rincian Barang: 

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga 
I 

Total 
Ukuran Satuan Heras: 

·--- 

------· 

2. Tanggal baraog_ctiterima : _ 

3. Syarat-syarat pekeoaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 

4. Waktu penyelesaian : selama _ ( ) hari kalender dan 
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Alamat pengiriman barang : ----·----------- 

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 
1/1000 (satu per seribu) dari Ni lai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK 
sebelum PPN sesual dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak. 

1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai). 
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Pemerintah Kota Mojokerto 



· Pelaksanaan don Penatausohoan 

Mojokerto, 20_ 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

fnama lengkapl 

Oabatan] 

NIP: 
----- 

Menerima dan menyetujui : 

Untuk dan atas nama nama Penyedia Barang] 

[tanda tangan] 

{nama lengkap wakil sah badan usaha 7 

Oabatan] 

Petunjuk Teknis Penge/o/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN 

Nomor : / ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Serita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Rincian Hasil 
Pemeriksaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panltia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal yaitu : 

Nam a 
Selaku : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama . 
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor SPK/Kontrak 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a. Jenis/macar.,/spesifikasi barang, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran ; 
b. Jumlah barang/pekerjaan yang diserahkan, sudah/tidak sesual denqsn surat 

penawaran 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuanqon Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

c. Waktu penyerahan barang/pekerjaan, sudah/tidak sesuai dengan surat 
penawaran; 

d. Barang/pekerjaan yang diserahkan, dapat berfungsi/mengalami kerusakan/ 
cacat dsb. 

( tuliskan hasil pemeriksaan atas jenis, spesifikasi teknis, jumlah , waktu, tempat dan 
fungsi, dan lain-lain yang diperlukan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa barang/pekerjaan yang dilaksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat dilakukan 
Serah Terima Pekerjaan. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1. Ketua 

2. Anggota 
- 

3. Anggota 

Petunjuk Teknis Pengelolaan t<euangan Doerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Barang 

Norn or : / / / . 

Tanggal 

Nama Pekerjaan 

No Nama, jenis, merk, Jumlah Satuan Harga JUMLAH 
Satuan 

dan type barang 

Jumlah 

PPN 10% 

Total 

Yang menyerahkan, 

(Penyedia barang/jasa) 

Petunjuk Teknis Penge/olaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasi l Pekerjaan 

3. _ 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
PENERIMAAN BARANG UNTUK ANGSURAN KE . 

Norn or : ./ / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Serita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nam a 
NIP 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan, Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan barangn yang berupa yang 
telah di laksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak / Surat Perintah Kerja Nomor 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal dan Ad end um Norn or tanggal . 
( bi la ada ), Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil 
pekerjaan dimaksud. 

2. Dari hasil diatas dapat d in i la i  bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 
. . . . . . . . . . . .  %  dan tel ah di laksanakan sesuai Kontrak / Surat Perintah Kerja dan 
dinyatakan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima. 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN 

Nomor : / / ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Berita Acara Pemeriksaan 
Barang/Pekerjaan 

untuk Serah Terima 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Pejabat/Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang 
bekerja berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal yaitu : 

Nam a 
Selaku 

.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

:  Pejabat Penerima Hasi l  Pekerjaan 

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
Nama . 
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Ala mat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:  Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

I  I I I O O l t l l t t t t t t t O I I O O O I O O I O I O O O O I I I I O I I I I I O I I O O I I I O O I O O l l f O O O O O t O t l l  

:  Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

DAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut: 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . .  ,  Penyedia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Norn or . 
tanggal . . . .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

2. Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima dengan baik 
penyerahan seluruh hasi l pengadaan barang/pekerjaan, yang telah 
di laksanakan oleh Penyedia dan kedua belah pihak telah sarna- sama 
mengetahui keadaan dari hasi l pekerjaan dimaksud. 

Demikian Serita Acara in i  d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1 .  Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

Penyedia 
CV . 

Nama dan Jabatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama dan NIP 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

2. Dokumen SPP-LS Jasa Konsultan 

CHEKLIST 

A. Jasa Konsultan dengan menggunakan Kontrak harga satuan 

� Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

4) Berita Acara Serah Terima Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

5) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampiri :  

a .  Bukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan ; 

b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Berita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

� Pembayaran terkhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan 

5) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, d i lampir i  :  

a .  Bukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan ; 

b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran I Berita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

B. Jasa Konsultan dengan menggunakan Kontrak lump sum 

� Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

4) Berita Acara Serah Terima Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

5) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampiri bukti pengeluaran dari 
konsultan ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

� Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

5) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampiri bukti pengeluaran dari 
konsultan ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

A. Jasa Konsultan dengan menggunakan Kontrak harga satuan 

� Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

4) Serita Acara Serah Terima Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampir i  :  

a .  Sukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan ; 

b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Sukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Serita 

Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN PRODUK / LAPORAN KONSULTAN 

Na mar : / / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 

Lampi ran 

Pada hari ini tanggal bu lan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan namar tanggal yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggata Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 
Nemer Kantrak 
Nornor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a .  Hasil pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang disyaratkan 

b. . .  (  diisi hal-hal la in yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat dini la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Produk/Laporan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Majokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan 
Nomor : / / / . 
Tanggal . 

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keteranqan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3.  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PRODUK / LAPORAN KONSULTAN 

Nomor : / / ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Berita Acara Pemeriksaan Prociuk/ Laporan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nama 
NIP 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan, Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan Produk/Laporan yang berupa 
. . . . . . . . . .  yang telah di laksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor . 
tanggal dan Adendum Nomor tanggal ( bi la ada ), 
Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasi l pekerjaan 
dimaksud. 

2. Dari hasil diatas dapat dini la i  bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 
. . . . . . . . . . . .  %  dan tel ah di laksanakan sesuai Kontrak / Surat Perintah Kerja dan 
dinyatakan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 
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Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN 

Nomor : ./ ./ ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Berita Acara Serah Terima Produk/Laporan 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
ber ikut :  

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara Serah Terima Produk/Laporan untuk pekerjaan 
diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni la i  
kemajuan fisik pekerjaan yang tel ah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak I SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . .  . .  . .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . = Rp ( terbi lang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 
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� Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampiri : 

a .  Sukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan ; 

b. Sukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bi la ada ) ; 

c. Sukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian da lam surat penawaran / Serita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaeroh 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN 

Nomor : / / ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal yaitu : 

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penel it ian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Di laksanakan oleh 
Alam at 

: . .  ·  . .  ·  ·  . .  ·  tg I . 

: tg I . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a .  Hasi l pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang disyaratkan 

b. . .  (  di isi hal-hal  lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat din i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Pekerjaan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 
Nomor : / / ./ . 
Tanggal . . . 

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keteranqan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3. Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSUL TAN 

Nomor : / / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran 
Konsultan 

Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
NIP 

: Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
ber ikut :  

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan , 
Penyedia menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan atas pekerjaan yang 
telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor tanggal .  
dan Adendum Nomor tanggal ( bi la ada ), Kedua belah 
pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud termasuk mel iputi ( sesuai Kontrak/SPK) 
a .  :  (  )  rangkap 
b. : ( ) rangkap 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1.  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA A CARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN 100% 

Nomor :  /  /  /  .  

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Serita Acara Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari in i tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
ber ikut :  

1 .  Bahwa berdasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan diatas telah 
dinyatakan bahwa hasi l pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni la i  kemajuan fisik 
pekerjaan yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam svarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . . . . . .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

B.Jasa Konsultan dengan menggunakan Kontrak lump sum 

� Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asl i  bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

4) Serita Acara Serah Terima Produk/Laporan sesuai tahapan pekerjaan ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampir i  bukti pengeluaran dari 

konsultan; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN PRODUK / LAPORAN KONSULTAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 

Pada hari in i  tanggal bu lan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panit ia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  nomor . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelit ian secara seksama pada : 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Alam at 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasi l sebagai berikut : 

a .  Hasi l  pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang disyaratkan 

b. . ( di isi ha l -ha l  la in yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat d in i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Produk/Laporan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan 
Nomor : . . . .  /  .; / . 
Tanggal . . .  .  

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keterangan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3.  Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA A CARA 
SERAH TERIMA PRODUK / LAPORAN KONSULTAN 

Nomor : / / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Serita Acara Pemeriksaan Prociuk/ Laporan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama 
NIP 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Produk/Laporan, Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan Produk/Laporan yang berupa 
. . . . . . . . . .  yang telah di laksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor . 
tanggal dan Adendum Nomor tanggal ( bi la ada ), 
Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasi l pekerjaan 
dimaksud. 

2. Dari hasil diatas dapat d in i la i  bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 
. . . . . . . . . . . .  %  dan telah di laksanakan sesuai Kontrak / Surat Perintah Kerja dan 
dinyatakan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima. 

Demikian Serita Acara in i  d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Berita Acara Serah Terima Produk/Laporan 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa ha !  sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara Serah Terima Produk/Laporan untuk pekerjaan diatas 
telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni lai 
kemajuan fisik pekerjaan yang tel ah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam svarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . .  . .  . .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

>" Pembayaran terakhir 100% / sekal igus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampiri bukti pengeluaran dari 
konsultan; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  nomor . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:  Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Alam at 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan ini menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasi l  sebagai berikut : 

a .  Hasi l pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang 
disyaratkan 

b. . .  (  diisi ha l -ha l  la in yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat d in i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Pekerjaan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1. Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3.  Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 
Nomor : . . . .  /  /  /  .  
Tanggal . . .  .  

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keteranqan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJMN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3. Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN 

Nomor : / / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 
Konsultan 

Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
NIP 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Teri ma Pekerjaan , 
Penyedia menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan atas pekerjaan yang 
tel ah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Norn or tanggal . 
dan Adendum Norn or tanggal ( bi la ada ), Kedua belah 
pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud termasuk meliputi ( sesuai Kontrak/SPK) 
a .  :  (  )  rangkap 
b. : ( ) rangkap 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangon Daeroh 
Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN 100% 

Nomor : ./ / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan diatas telah 
dinyatakan bahwa hasi l  pekerjaan tersebut dapat diterima dan n i la i  kemajuan fisik 
pekerjaan yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 

· pembayaran angsuran ( termyn ) ke . .  . . . .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Berita Acara ini d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana · mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

3. Dokumen SPP-LS Jasa Konstruksi Fisik dengan Kontrak lump sum/ 

harga satuan 

CHEKLIST 

);> Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran ; 

4) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan F i s ik ;  

5)  Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor ; 

7) Fotocopy bukti pembayaran Jamsostek ; 

);> Pembayaran fisik 100 % 

1) Kwitansi asl i  bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran ; 

4) Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Tingkat I ; 

5) Berita Acara Serah Terima Tingkat I Fisik ; 

6) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik 100% ; 

7) Fotocopy rekening giro bank ; 

8) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

);> Pembayaran angsuran pemel iharaan, kondisi fisik selesai 100 % 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tingkat I Fisik; 

3) Fotocopy Jaminan Pemeliharaan ; 

4) Berita Acara Persetujuan Pembayaran angsuran Pemeliharaan ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksonaan don Penatausahaan 

:);:,, Pembayaran angsuran pemeliharaan, setelah masa pemeliharaan selesai 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Tingkat II ; 

3) Serita Acara Serah Terima Tingkat II Fisik ; 

4) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

:);:,, Pembayaran uang muka 

1) Kwitansi asl i  bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Fotocopy Jaminan Uang Muka ; 

4) Rencana penggunaan uang muka dari Penyedia ; 

5) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daeroh 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

3. Dokumen SPP-LS Jasa Konstruksi Fisik dengan Kontrak lump sum/ 

harga satuan 

)l" Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran ; 

4) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor ; 

7) Fotocopy bukti pembayaran Jamsostek ; 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 

203 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PEMERIKSAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KE . . . . .  

N a m a r :  ./ / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 

Lampi ran Laparan Mingguan Pekerjaan 
Perincian Hasil Pemeriksaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Direktur Kansultan CV , selaku Kansultan Pengawasan Teknis 

: Direktur CV , selaku Penyedia 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 
Nornor Kantrak 
Nornor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Di laksanakan aleh 
Alam at 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Sesuai dengan laporan prestasi pekerjaan, telah di lakukan : 

a .  Pemeriksaan perhitungan volume / hasil pekerjaan sesuai keadaan lapangan 
dibandingkan dengan laporan prestasi pekerjaan dan Kontrak/Surat Perintah 
Kerja ; 

b. Penelitian atas mutu pelaksanaan, test yang wajlb di lakukan dan kerapian 
pekerjaan terhadap pemenuhan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak/Surat 
Perintah Kerja ; 

c. . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  (  di isi hal hal la in yang diperlukan da lam pemeriksaan ) 

dengan hasil sebagaimana terlampir ; 

2. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat din i la i  bahwa pekerjaan dimaksud 
telah mencapai % dan telah di laksanakan sesuai Spesifikasi teknis dalam 
Kontrak / Surat Perintah Kerja dan dinyatakan hasil pekerjaan tersebut dapat 
diterima. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Konsultan Pengawasan Teknis 
CV . 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN FISIK 

Nomor : / / ./ . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Serita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran ke . 
untuk pekerjaan diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat 
diterima dan ni lai kemajuan fisik pekerjaan yang tel ah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

� Pembayaran fisik 100 % 

1) Kwitansi asl i  bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran ; 

4) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Tingkat I ; 

5) Serita Acara Serah Terima Tingkat I Fisik ; 

6) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik 100% ; 

7) Fotocopy rekening giro bank ; 

8) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KE . . . . .  

Nomor : ./ ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Laporan Mingguan Pekerjaan 
Perincian Hasi l  Pemeriksaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

: Direktur Konsultan CV , selaku Konsultan Pengawasan Teknis 

: Direktur CV , selaku Penyedia 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penel it ian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Di laksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Sesuai dengan laporan prestasi pekerjaan, telah di lakukan : 

a .  Pemeriksaan perhitungan volume / hasil pekerjaan sesuai keadaan lapangan 
dibandingkan dengan laporan prestasi pekerjaan dan Kontrak/Surat Perintah 
Kerja ; 

b. Penelitian atas mutu pelaksanaan, test yang wajib di lakukan dan kerapian 
pekerjaan terhadap pemenuhan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak/Surat 
Perintah Kerja ; 

c. . .  . .  . .  . .  (  diisi hal hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 
dengan hasi l sebagaimana terlampir ; 

2. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat dini la i  bahwa pekerjaan dimaksud 
tel ah mencapai % dan tel ah dilaksanakan sesuai Spesifikasi teknis dalam 
Kontrak / Surat Perintah Kerja dan dinyatakan hasi l  pekerjaan tersebut dapat 
diterima. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Konsultan Pengawasan Teknis 
CV . 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA I FISIK 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Serita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran 
Perincian Hasi l Pemeriksaan 

Pada hari ini tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

Telah mengadakan penel it ian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 
: : tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

(diisl hasil pemeriksaan atas penyelesaian akhir pekerjaan masih / tidak terdapat 
kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan ) 

Dengan perincian hasil pemeriksaan terlampir 

2. Atas dasar tersebut, dapat d in i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan 
Penyerahan Pekerjaan Tingkat I . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaeroh 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN TINGKAT I 

Nomor :  /  ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima I 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
NIP 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima I Pekerjaan , 
Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan tingkat 
I atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal dan Adendum Nomor tanggal ( 
bila ada ), Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil 
pekerjaan dimaksud. 

2. Dalam masa pemeliharaan Penyedia diwajibkan tetap mengadakan perawatan 
perawatan selama masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat 
khusus kontrak, selama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak tanggal Serah Terima 
Pekerjaan Tingkat I atau dari tanggal s/d . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

3.  Segala pembiayaan yang diperlukan selama masa pemel iharaan , sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Penyedia. 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN FISIK 100 % 

Nomor : ./ / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan 
Ala mat 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I untuk pekerjaan 
diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni lai 
kemajuan fisik pekerjaan yang tel ah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demiklan Serita Acara in i  d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

» Pembayaran angsuran pemeliharaan, kondisi fisik selesai 100 % 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Fotocopy Serita Acara Serah Terima Tingkat I Fisik; 

3) Fotocopy Jaminan Pemel iharaan ; 

4) Serita Acara Persetujuan Pembayaran angsuran Pemeliharaan ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN KE ( PEMELIHARAAN) 

Nomor : / / ./ . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Jaminan Pemel iharaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan bersepakat bahwa : 
1 .  Kode Kegiatan . 

Nama Kegiatan . 
Nam a Pekerjaan . 
Lokasi . 
Nomor Kontrak : tgl . 
Norn or Addendum : tgl . 
Bia ya Pekerjaan . 
Dilaksanakan oleh . 
Alamat . 

2. Berdasarkan kontrak pengadaan jasa pernboronqan Norn or tang gal . 
pada syarat-syarat khusus kontrak pad a point dan Jaminan Pemeliharaan 
dari . .  . .  . .  .  . .  dengan nomor . .  . .  tanggal , Penyedia dapat menerima 
pembayaran termyn ke ( pemel iharaan ) sebesar 5% dari n i la i  kontrak 
atau sebesar 5 % x Rp. . .  .  .  . .  . .  . .  = Rp. . .  ,  dibayarkan pad a kode 
rekening ; 

3 .  Jaminan pemel iharaan tidak menggantikan tanggung jawab pemeliharaan. Dalam 
jangka waktu pemeliharaan selama 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak tanggal 
Serah Teri ma Pekerjaan Tingkat I atau dari tang gal s/d , 
dan selama masa pemel iharaan apabi la terdapat kerusakan-kerusakan akibat ik l im 
dan/atau kelalaian/kesalahan pekerjaan dan/atau kelalaian/kesalahan pemasangan 
bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka Penyedia wajib 
melakukan perbaikan dan biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia ; 

4. Jaminan pemel iharaan menjadi mi l ik  negara dan dapat dicairkan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen tanpa persetujuan Penyedia bi lamana dalam masa 
pemeliharaan terjadi kerusakan-kerusakan pada pekerjaan sebagaimana tersebut 
diatas, dan Penyedia tidak melakukan upaya perbaikan, setelah menerima 2 ( d u a )  
kali surat peringatan dari Pejabat Pembuat Komitmen. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

}> Pembayaran angsuran pemel iharaan, setelah masa pemeliharaan selesai 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Tingkat II ; 

3) Berita Acara Serah Terima Tingkat II Fisik ; 

4) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanoan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
PEMERIKSMN UNTUK SERAH TERIMA II FISIK 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Rincian Hasi l  Pemeriksaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

Telah mengadakan penel it ian secara seksama pada : 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Nomor Kontrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Alam at 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasi l sebagai berikut : 

(diisi hasi l  pemeriksaan atas hasi l  pemel iharaan pekerjaan masih / tidak terdapat 
kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan pemel iharaan ) 

Dengan perincian hasil pemeriksaan terlampir 

2. Atas dasar tersebut, dapat din i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan 
belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan 
Penyerahan Pekerjaan Tingkat II . 

Petunjuk Teknis Pengelo/aon Keuangan Daeroh 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN TINGKAT II 

Nomor : / / ./ . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima II 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
ber ikut :  

1 .  Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Teri ma II Pekerjaan , 
Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan tingkat 
II atas pekerjaan yang telah di laksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal dan Adendum Norn or tanggal . 
( bila ada ), Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil 
pekerjaan dimaksud ; 

2. Penyedia tetap mempunyai tangggung jawab konstruksi selama masa 
pertanggungan konstruksi menurut kontrak, yaitu tanggung jawab atas cacat 
cacat konstruksi yang tidak terlihat sampai dengan masa pemeliharaan selesai, 
dan mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya apabi la terjadinya kerusakan 
tersebut masih dalam masa pertanggungan konstruksi. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3 .  Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN 

Nomor : / ./ ./ . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat II 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat II untuk pekerjaan 
diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni la i  
kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai adalah 100% dan telah melampaui 
masa pemeliharaan ; 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . . . .  . .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pefaksanaan don Penatausahaan 

� Pembayaran uang muka 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Fotocopy Jaminan Uang Muka ; 

4) Rencana penggunaan uang muka dari Penyedia ; 

5) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengefofaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP PERUSAHAAN 

Mojokerto, . 

Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 

. . . . .  I  /  .  

Jaminan Uang Muka 
Permohonan Pembayaran 
Uang Muka Pekerjaan 

Kepada 
Yth. Sdr Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan . 

di 
M O J O K E R T O  

Berdasarkan Kontrak/ Surat Perintah Kerja Jasa Pemborongan 

Norn or tanggal , tentang Pekerjaan , 

maka bersama in i  kami mohon dapatnya dibayarkan uang muka kerja 

sebesar % x Rp = Rp ( ) ,dengan rencana 

penggunaan uang muka tersebut yaitu : 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

Demikian surat permohonan in i  kami buat, atas perhatian dan 

persetujuannya kami sampaikan terima kasih. 

Nama Perusahaan 

Nama Direktur 
Jabatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANG MUKA 

Nomor : ./ / ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Jaminan Uang Muka 
Rencana Penggunaan Uang Muka 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusa haa n . . . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan bersepakat bahwa : 
1. Kade Kegiatan . 

Nam a Kegiatan . 
Nama Pekerjaan . 
Lokasi . 
Nomor Kontrak : tgl . 
Biaya Pekerjaan . 
Dilaksanakan oleh . 
Ala mat . 

2. Berdasarkan kontrak pengadaan jasa pemborongan Norn or tang gal . 
pada syarat-syarat khusus kontrak pada point dan Jami nan Uang Muka dari 
. .  . .  dengan nomor . .  . .  tanggal , Penyedia dapat menerima 
pembayaran uang muka sebesar % dari ni la i  kontrak atau sebesar . 
% x Rp = Rp , dibayarkan pad a kode rekening ; 

3 .  Pengembalian uang muka tersebut diatas secara berangsur-angsur akan 
diperhitungkan dalam tahap pembayaran termijn dan lunas pada saat prestasi 
pekerjaan mencapai 100% ( Serah Terima Pekerjaan Tingkat I ) ; 

4. Penggunaan uang muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan atau 
dipergunakan bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas. 

5. Jaminan Uang Muka menjadi mi l ik negara dan dapat dicairkan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen tanpa persetujuan Penyedia bi lamana terjadi pemutusan 
perjanjian kontrak dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Berita Acara ini d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

4. Dokumen SPP - LS Jasa Konsultan khusus Pengawasan/Supervisi 

Teknis 
CHEKLIST 

A. Jasa Konsultan Pengawasan / Supervisi dengan menggunakan Kontrak 

harga satuan 

>" Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Fotocopy Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Konstruksi Fisik atau dokumen 

yang dipersamakan, sesuai pentahapan angsuran ; 

4) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampir i  :  

a .  Sukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan ; 

b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Sukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Serita 

Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

>" Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan 
Tekn is ;  

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampiri :  

a .  Bukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan ; 

b. Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bi la ada ) ; 

c. Bukti pengeluaran la innya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Serita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Pe/aksanaan don Penatausahaan 

B. Jasa Konsultan Pengawasan / Supervisi dengan menggunakan Kontrak 

lump sum 

» Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Fotocopy Serita Acara Kernajuan Prestasi Pekerjaan Konstruksi Fisik atau dokumen 
yang dipersamakan, sesuai pentahapan angsuran ; 

4) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampir i  bukti pengeluaran dari 
konsultan; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

� Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan 
Tekn is ;  

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampiri bukti pengeluaran dari 
konsultan ; 

7) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

A. Jasa Konsultan Pengawasan / Supervisi dengan menggunakan Kontrak 

harga satuan 

� Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Fotocopy Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Konstruksi Fisik atau dokumen 
yang dipersamakan, sesuai pentahapan angsuran ; 

4) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampiri :  

a .  Sukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan ; 

b. Sukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Sukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Serita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN 

Norn or : / / ./ . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Serita Acara Kemajuan Prestasi Fisik Pekerjaan 

Pada hari in i tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
ber ikut :  

1 .  Bahwa berdasar Berita Acara Kemajuan Prestasi Fisik Pekerjaan untuk pekerjaan 
diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan pengawasan tersebut dapat 
diterima dan ni la i  kemajuan pekerjaan fisik yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat di lakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demlklan Serita Acara lnl dlbuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengeloloon Keuongon Doeroh 

Pemerintoh Kato Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

>" Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak / SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan 

Teknis;  

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, di lampiri :  

a .  Sukti kehadiran dan pembayaran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan ; 

b. Sukti penyewaan/pembelian alat penunjang ( bila ada ) ; 

c. Sukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran / Serita 
Acara Klarifikasi dan Negoisasi ; 

6) Fotocopy rekening giro bank ; 

7) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN 

TEKNIS 
Na mar : ./ / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 

Lampi ran 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  namar . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  tang gal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggata Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggata Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 
Nemer Kantrak 
Namor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan oleh 
Ala mat 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1 .  Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a .  Hasi l pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang 
disyaratkan 

b. . .  (  di isi hal-hal la in yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat d in i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Pekerjaan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3.  Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan 
Nomor : / / / . 
Tanggal . . . 

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keterangan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3. Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN TEKNIS 

Nomor : / / / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 
Kon sultan 

Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari ini tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nama 
NIP 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama . 
Jabatan . 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal  sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Teri ma Pekerjaan , 
Penyedia menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan atas pekerjaan yang 
tel ah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Norn or tanggal . 
dan Adendum Nomor tanggal ( bi la ada ), Kedua belah 
pihak telah sarna- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud termasuk meliputi ( sesuai Kontrak/SPK) 
a .  :  (  )  rangkap 
b. : ( ) rangkap 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN TEKNIS 100% 

Nomor : / ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan 
Pengawasan Teknis 

Pada hari in i  tanggal bu lan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Ala mat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan diatas telah 
dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni la i  kemajuan fisik 
pekerjaan yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara in i  d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

B. Jasa Konsultan Pengawasan / Supervisi dengan menggunakan Kontrak 

lump sum 

>- Pembayaran Angsuran 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Konstruksi Fisik atau dokumen 
yang dipersamakan, sesuai pentahapan angsuran ; 

4) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampiri bukti pengeluaran dari 
konsultan ; 

5) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran Berita Acara Kemajuan Prestasi Fisik Pekerjaan 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Berita Acara Kemajuan Prestasi Fisik Pekerjaan untuk pekerjaan 
diatas telah dinyatakan bahwa hasil pekerjaan pengawasan tersebut dapat 
diterima dan ni lai kemajuan pekerjaan fisik yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . .  . . . .  dan Penyedla berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

� Pembayaran terakhir 100% / sekaligus 

1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Sendahara 

Pengeluaran dan penerima penyedia barang/jasa ; 

2) Kontrak I SPK ; 

3) Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan 

Teknis;  

4) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis ; 

5) Serita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, tanpa di lampir i  bukti pengeluaran dari 

konsultan; 

7) Fotocopy rekening giro bank ; 

6) SSP PPN dan PPh yang telah ditandatangani wajib pajak/penyetor. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

SERITA ACARA 
PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN 

TEKNIS 
Namar : / ./ / . 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 

Lampi ran 

Pada hari in i  tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  Panitia Penerima Hasi l  Pekerjaan yang bekerja 
berdasarkan Surat Keputusan . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  namar . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  yaitu : 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

: Ketua Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan 

: Anggata Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

: Anggata Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Telah mengadakan pemeriksaan dan penel it ian secara seksama pada : 

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lakasi 
Namar Kantrak 
Nomor Addendum 
Biaya Pekerjaan 
Dilaksanakan aleh 
Ala mat 

: tgl . 
: tgl . 

Dengan in i  menyatakan bahwa : 
1. Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : 

a .  Hasi l pekerjaan konsultan 
belum/sudah sesuai menurut kantrak dan Kerangka Acuan Kerja yang 

disyaratkan 
b. . .  (  diisi hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ) 

2. Atas dasar tersebut, dapat din i la i  bahwa pekerjaan yang di laksanakan belum/sudah 
dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat di lakukan Serah Terima 
Pekerjaan Konsultan . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lampiran : Serita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan Konsultan 
Nomor : / ./ / . 
Tanggal . . . 

No. Jenis Produk/Laporan Jumlah Keteranqan 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
Nama Perusahaan 

1 .  Nama 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

Nama Jelas ( ) 

Direktur 
2. Nam a 

Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

3. Nam a 
Jabatan 
Tanda Tangan : 

( ) 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan dan Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN TEKNIS 

Nomor : / ./ / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampi ran 
Konsultan 

Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nam a 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Nam a 
Jabatan 

Nam a 
NIP 

: Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

: Anggota Panitia Penerima Hasi l Pekerjaan pada Kantor/Dinas . 

DAN 

Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Pekerjaan , 
Penyedia menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat 
Komitmen menyatakan menerima penyerahan pekerjaan atas pekerjaan yang 
telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai kontrak Nomor tanggal . 
dan Adendum Nomor tanggal ( bi la ada ), Kedua belah 
pihak telah sarna- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud termasuk meliputi ( sesuai Kontrak/SPK) 
a .  :  (  )  rangkap 
b. . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  :  (  )  rang ka p 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Peloksonoon don Penotousohoon 

Demikian Berita Acara in i  dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

PANmA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1 .  Nama Jelas 

2. Nama Jelas 

3. Nama Jelas 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaon Keuongan Daeroh 
Pemerintoh Kato Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

KOP DINAS 

BERIT A A CARA 
KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN TEKNIS 100% 

Nomor : / / / . 

Kode Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Lampiran : Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawasan 
Teknis 

Pada hari in i  tanggal bu Ian tahun ( - - ) 
yang bertanda tangan di bawah in i  :  
Nama . 
NIP . 
Jabatan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen 

Nam a 
Jabatan 
Perusahaan . 
Alamat . 

Selanjutnya disebut Penyedia 

Dengan in i  menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai 
berikut : 

1 .  Bahwa berdasar Serita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan diatas telah 
dinyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut dapat diterima dan ni lai kemajuan fisik 
pekerjaan yang telah dicapai adalah % 

2. Dengan demikian maka sesuai pasal pembayaran prestasi pekerjaan dalam syarat 
syarat khusus kontrak / SPK untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan 
pembayaran angsuran ( termyn ) ke . . .  . .  .  dan Penyedia berhak menerima 
angsuran pembayaran sebesar % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau 
sebesar % x Rp. . .  = Rp ( terbilang ) dan dibayarkan pada 
kode rekening . 

Demikian Serita Acara ini d ibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, . 

Penyedia 
CV . 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 

Pejabat Pembuat Komitmen 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

5. Dokumen SPP -LS Honorarium Pegawai Non PNS 

(1) Daftar Honor Pegawai Non PNS ; 

(2) Rekapitulasi ( bi la lebih dari satu daftar ) ; 

(3) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 bila honornya melebihi PTKP ; 

( 4) Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS pada saat pengajuan di awal 

tahun. 

6. Dokumen SPP-LS Honor Pegawai terkait dengan Output Kegiatan : 

1) Pelaksana Kegiatan (Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan) : 

a .  Daftar Penerimaan Honor Pelaksana Kegiatan ; 

b. SK Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan ; 

c. Laporan Hasi l  Kegiatan ; 

d. SSP PPh 21 .  

2)  Peserta Kegiatan ( bi la ada ) : 

� Untuk Peserta dari Dinas/ Instansi berupa Bantuan Transport : 

a. Daftar Penerimaan Bantuan Transport Peserta Kegiatan ; 

b. Daftar Hadir Peserta Kegiatan ; 

c. SSP PPh 21 .  

�  Untuk Peserta dari Masyarakat dapat berupa Uang Saku dan/atau Bantuan 
Transport : 

a .  Daftar Penerimaan uang saku/bantuan transport Kegiatan; 

b. Daftar Hadir Peserta Kegiatan; 

c. SSP PPh 21.  

3) Penata Acara ( bi la ada ) : 

a. Daftar Penerimaan Honor Penata Acara ; 

b. SSP PPh 21 .  

4) Nara sumber/ Pemateri/ Instruktur dan sejenisnya ( bila ada ) : 

a. Daftar Penerimaan Honor Nara sumber / Pemateri / Instruktur ; 

b. Daftar Hadir berikut jam mengajar di dalamnya ; 

c. Susunan Acara / Si labus ; 

d. SSP PPh 21 .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lem bar 

DAFTAR : PENERIMAAAN HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN . . . .  

BULAN/TANGGAL : (Jsikan Sesuai Jenis Honorarium Orang Bulan/Orang Kegiatan) 

KEGIATAN : (Jsikan Sesuai OPA} 

OUTPUT : (Jsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

NO. NAMA 
JABATAN DALAM JUMLAH 

PPh 21 
JUMLAH TAN DA 

TIM HONORARIUM DITERIMA TAN GAN 

Mojokerto, . 

Mengetahui :  

PA/KPA 

PPTK Kegiatan . . . . .  Bendahara Pengeluaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

L e m b a r :  

DAFTAR HADIR 

TANG GAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN . . . .  

:  {lsikan Sesuai OPA} 

: {lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

NO. NAMA JABATAN DALAM TIM TANDA TANGAN 

PPTK Kegiatan . . . . .  

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Contoh Format : Laporan Hasil Kegiatan 

KOP DINAS 

LAPORAN . 

Nomor : ./ / ./ . 

TENT ANG 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PENDAHULUAN 

ISI LAPORAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

PENUTUP 

Ditetapkan di : Mojokerto 
Pada tanggal : .  
KEPALA KANTOR/DINAS . 

KOTA MOJOKERTO 

NAMA JELAS 

Pangkat 
NIP. 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lem bar 

Apabila peserta berasal dari Dinas/lnstansi hanya dapat diberikan uang transport 

DAFT AR 

TANG GAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: PENERIMAAAN UANG TRANSPORT PESERTA PELATIHAN/BINTEK . . . . .  

:  {lsikan Sesuai DPA) 

: {lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

NO. NAMA DINAS/INSTANSI 
JUMLAH UANG PPh JUMLAH TAN DA 

TRANSPORT 21 DITER IMA TAN GAN 

Mojokerto, . 

Mengetahui :  

PA/KPA 

PPTK Kegiatan . . . . .  Bendahara Pengeluaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

L e m b a r :  

DAFTAR HADIR 

TANGGAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: PESERTA PELATIHAN/BINTEK . . . .  

:  (/sikan Sesuai DPA} 

: (lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

NO. NAMA 
A L A M A T /  

DINAS/INSTANSI 
TANDA TANGAN 

PPTK Kegiatan . . . . .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lem bar 

Apabila peserta berasal dari Masyarakat dapat diberikan uang transport dan uang saku 

DAFT AR 

TANG GAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: PENERIMAAAN UANG SAKU DAN UANG TRANSPORT PESERTA PELATIHAN/BINTEK . . . .  

:  {lsikan Sesuai DPA) 

: {lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

JUMLAH JUMLAH 
JUMLAH JUMLAH TAN DA 

NO. NAMA A L A M  A T  UANG UANG PPh 21 

SAKU TRANSPORT 
SEMUA DITERIMA TAN GAN 

Mojokerto, . 

Mengetahui  :  

PA/KPA 

PPTK Kegiatan . . . . .  Bendahara Pengeluaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

DAFfAR PENERIMAAN HONOR PENATA ACARA 

TANGGAL 
KEGIATAN 
TAHUN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I  t t l l l l l l l l l l l l l l t l l t l l l l t l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l t l l l l l l t f l l  

I  l l l l l l l l l t l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l  

NO. NAMA JABATAN JUMLAH PPh 21 JUMLAH TANDA TANGAN 

UANG 

1 .  Rp . . . . . . . . . . .  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. 2 . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 .  3  . . . . . . . . . . . . .  

4. 

5. 

dst 

JUMLAH 

Terbilang 

Mojokerto, . 

Mengetahui 
PA/KPA 

PPTK Kegiatan . Bendahara Pengeluaran 

• 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lem bar 

DAFTAR HADIR :  NARA SUM BER PELATIHAN/BINTEK . . . . .  

TANGGAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: (fsikan Sesuai DPA) 

: {lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

ALAMAT/INSTANSI 
J A M  

NO. NAMA TANDA TANGAN 

MULA! AKHIR 

PPTK Kegiatan . . . . .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Lem bar 

Disamping Honorarium Narasumber dapat diberikan bantuan uang transport sesuai tarif HSPK 

DAFT AR 

TANGGAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: PENERIMAAAN HONORARIUM DAN UANG TRANSPORT NARA SUM BER PELATIHAN/BINTEK . . . . .  

:  (lsikan Sesuai DPA) 

: (fsikan Noma sub kegiatan/pekerjoan) 

ALAMAT/ JUMLAH JUMLAH 
JUMLAH 

JUMLAH PPh JUMLAH TAN DA 
NO. NAMA UANG 

INST ANSI JAM HONORARIUM 
TRANSPORT 

SEMUA 21 DITERIMA TANGAN 

Mojokerto, . 

Mengetahui :  

PA/KPA 

PPTK Kegiatan . . . . .  Bendahara Pengeluaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaeroh 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

7. Dokurnen SPP-LS Lem bur 

;:;,, Kerja Lernbur 

a.  Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur 

untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak ; 

b. Perintah Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan 

Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur ; 

c. Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun 

untuk hari-harl tertentu saat Pegawai Negeri Sipi l melakukan 

kerja lembur ; 

d. Surat Perintah Kerja Lembur pal ing kurang memuat nama 

Pegawai Negeri Sipi l  yang diperintah kerja lembur, hari dan tanggal 

pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur dan 

pekerjaan yang harus diselesaikan ; 

e. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur 

tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat 

diberikan Uang Lembur ; 

f. Besarnya Uang Lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi 

Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Standar Biaya Umum ;  

g .  Pemberian Uang Lembur pada hari l ibur kerja sebesar 200% dari 

besarnya Uang Lembur pada hari kerja ; 

h .  Kepada Pegawai Negeri Sipi l  yang melakukan kerja lembur 

pal ing kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan 

Uang Makan Lembur yang besarnya ditetapkan dalam Standar 

Biaya U m u m ;  

i .  Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan ) jam atau 

lebih .  Uang Makan Lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari 

besaran yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum.  

Dokumen SPP-LS Lembur adalah :  

(1)  Surat Perintah Lembur yang ditandatangani PA/KPA ; 

(2) Daftar Hadir Lembur ; 

(3) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur ; 

( 4) SSP PPh Pasal 21 .  

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

Contoh Format:  Surat Perintah Lembur 

KOP DINAS 

SURAT PERINTAH . 
Nomor : ./ / ./ . 

Nama ( yang memberi perintah ) 
Jabatan 

MEMERINTAHKAN 
Kepada 

a.  Nama 

b. Jabatan 

Untuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ditetapkan di : Mojokerto 
Pad a tanggal : . 
KE PALA KANTOR/DINAS . 

KOTA MOJOKERTO 

NAMA JELAS 
Pangkat 

NIP. 

Tembusan :  
1  .  

2 .  

Petunjuk Teknis Pengelo/aan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

L e m b a r :  

DAFTAR HADIR LEMBUR 

BU LAN/TANG GAL 

KEGIATAN 

OUTPUT 

: (Jsikan Sesuai DPA) 

: (fsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

TANDA TANGAN PADA TANGGAL L E M B U R  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
NO. NAMA GOL. KETERANGAN 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mojokerto, . 

PPTK Kegiatan 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG LEMBUR 

BLN/TGL 

KEG. : (lsikan Sesuai DPA) 

OUTPUT : (lsikan Noma sub kegiatan/pekerjaan) 

JUMLAH JAM KERJA PADA 
JUMLAH JAM JUMLAH UANG 

TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 7 

NO NAMA GOL. 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH PPh JUMLAH 
no 

HARi HARi UANG UANG KO TOR 21 DITERIMA 
15 16 17 18 19 20 21 

KERJA LIBUR LEM BUR MA KAN 
22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

JUMLAH 

Mojokerto, . 

Mengetahui : 

PA/KPA 

PPTK Kegiatan · · · · ·  Bendahara Pengeluaran 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Pelaksanaan don Penatausahaan 

8. Dokumen SPP-LS Jamkesmaskin 

(1) Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh PA I KPA, PPTK 

dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima; 

(2) Daftar Permintaan Klaim Jamkesmaskin ; 

(3) Foto Copy Kartu Jamkesmasda ; 

( 4) Kwitansi Pendukung ; 

(5) Daftar Nama Pasien, Nomor Register, Diagnose, Jenis pelayanan, 

Jumlah Pembayaran (yang disetujui oleh PA). 

9. Dokumen SPP-LS untuk SPP Belanja Bunga, Belanja Subsidi, 

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja 

Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga 

(1) Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh P A /  KPA, PPTK dan 

Bendahara Pengeluaran serta Penerima Bantuan ; 

(2) Permohonan Pengajuan kepada Walikota Mojokerto yang di lampir i  

dengan proposal ; 

(3) Bantuan Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau 

kelompok masyarakat/perorangan harus melampirkan Keputusan 

Wal ikota;  

(4) Surat Perjanjian H ibah.  
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HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

Ruang l ingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD. 

(1) Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. 

(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang. 

A. HIBAH 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian h ibah di lakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. 

(3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 

kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

( 4) Pemberian hi bah memenuhi kriteria pal ing sedikit: 

a .  peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(5) Hibah dapat diberikan kepada: 

a .  pemerintah, ; 

Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada 

dalam daerah yang bersangkutan. 

b. pemerintah daerah lainnya; 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru 

hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang 

undangan. 

c. perusahaan daerah; 

Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Sadan Usaha Mi l ik Daerah 

dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d .  masyarakat; 

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memil iki 

kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,kesehatan, keagamaan, 

kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 
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Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan pal ing sedikit: 

(a) memil iki kepengurusan yang jelas; dan 

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

e. organisasi kemasyarakatan. 

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi 

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan pal ing 

sedikit: 

(a) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 

3 tahun, kecuali ditentukan la in oleh peraturan perundang-undangan; 

(b) berkedudukan da lam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 

bersangkutan; 

(c) memil iki sekretariat tetap. 

Penganggaran Hibah 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada 

kepala daerah. 

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah secara 

tertulis kepada kepala daerah. 

(3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala 

daerah mela lu i  TAPD. 

a. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman 

alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

b. Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, meliputi 

anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada kepala daerah melalui 

TAPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

(5) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan dianggarkan dalam kelompok 

belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja 

berkenaan pada PPKD. 

(6) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dianggarkan dalam 

kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa 

berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja h ibah barang 

atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 
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(7) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai 

peraturan perundang-undangan dan Rincian obyek belanja hibah berupa uang, 

barang atau jasa dicantumkan nama penerima dan besaran hibah. 

Pelaksanaan Hibah 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran h ibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Penatausahaan Hibah 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan penerima hibah. 

(2) NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah pal ing 

sedikit memuat ketentuan mengenai : 

a .  pemberi dan penerima h ibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d .  hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan h ibah;  dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

NPHD. 

( 4) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hi bah beserta besaran uang atau jenis 

barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan 

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD. 

(5) Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan h ibah.  

(6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah 

dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(7) Pencairan hibah dalam bentuk uang di lakukan dengan mekan i sme pembayaran  

langsung ( LS). 

(8) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berupa uang ,  barang  atau jasa 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan .  

Pelaporan Hibah 

( 1 )  Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 

kepala daerah me l alu i  PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan dicatat sebagai 

realisasi jenis belanja hibah pada PPKD da lam tahun anggaran berkenaan. 
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(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada kepala daerah mela lu i  kepala SKPD terkait dan dicatat sebagai realisasi obyek 

belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada 

SKPD terkait. 

Pertanggungjawaban Hibah 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi : 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 

d .  pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

(2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah 

yang diterimanya. 

(3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang 

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau sal inan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. 

( 4) Pertanggungjawaban laporan penggunaan hi bah dan surat pernyataan tanggung 

jawab disampaikan kepada kepala daerah pal ing lambat tanggal 10 bulan Januari 

tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang 

undangan. 

(5) Pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

(6) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun 

anggaran berkenaan .  

(7) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan 

akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan da lam neraca. 

(8) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
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B. BANTUAN SOSIAL 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok 

masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak 

stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena 

alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup min imum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 

berperan untuk mel indungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

(3) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat di lakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas 

keadilan,kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat memenuhi kriteria 

pal ing sedikit: 

a .  selektif; 

Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk mel indungi dari kemungkinan resiko sosial. 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

Kriteria persyaratan penerima bantuan mel iputi :  

- memil iki identitas yang jelas; dan 

- berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan; 

- Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian 

bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

- Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari 

resiko sosial. 

d .  sesuai tujuan penggunaan. 

Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

(a) rehabilitasi sosial; 

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
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(b) perl indungan sosial; 

Perl indungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang,keluarga, kelompok masyarakat 

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

min imal .  

(c) pemberdayaan sosial; 

Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 

masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(d) jaminan sosial; 

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

yang layak. 

(e) penanggulangan kemiskinan; 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang di lakukan terhadap orang, keluarga,kelompok masyarakat yang tidak 

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(f) penanggulangan bencana. 

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabil itasi . 

(5) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima 

bantuan sosial . 

a.Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra 

putri pahlawan yang tidak mampu.  

b.Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung 

kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa 

swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, 

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok 

masyarakat kurang mampu.  

Penganggaran Bantuan Sosial 

(1)  Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. 

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis 

kepada kepala daerah . 

(3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala 

daerah melalui TAPD. 
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(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada kepala daerah sesuai 

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

(5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman 

alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(6) Pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS, 

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 

(7) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan dianggarkan dalam 

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian 

obyek belanja berkenaan pada PPKD. 

(8) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dianggarkan 

dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan 

kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja 

bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan 

diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(9) Dalam rincian obyek belanja Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan 

nama penerima dan besaran bantuan sosial .  

(10) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan Bantuan Sosial 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Penatausahaan Bantuan Sosial 

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 

keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan 

sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. 

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran 

langsung (LS). 

( 4) Dal am hal bantuan sosial berupa uang dengan n i lai sampai dengan Rp. 5 .000 .000,00 

mekanisme melalui pencairannya dapat dilakukan ( l imajuta rupiah) 

tambah uang (TU). 

(5) Penyaluran dana bantuan sos ial kepada penerima bantuan sosial di lengkapi dengan 

kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. 
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(6) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

Pelaporan Bantuan Sosial 

(1)  Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 

sosial kepada kepala daerah mela lu i  PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 

sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 

(3) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada 

PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

( 4) Bantu an sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial 

pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi : 

a .  usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan 

sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d.  bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang 

atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang 

diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang 

undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau sal inan bukti serah 

terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 

( 4) Pertanggungjawaban laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan 

sosial dan surat pernyataan tanggungjawab disampaikan kepada kepala daerah paling 

lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan 

dipergunakan oleh pener ima bantuan sosial selaku obyek pemer iksaan. 

(6) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
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(7) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial 

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan di laporkan sebagai persediaan dalam 

neraca. 

(8) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Monitoring dan Evaluasi 

(1)  SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan 

sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan 

fungsi pengawasan. 

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan 

sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau 

bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi h ibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut 

dengan peraturan kepala daerah. 

(5) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur 

pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan 

Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri in i  pa l ing lambat 

31 Desember 2011 .  

(6) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabi la telah 

menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah 

dan bantuan sosial . 
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C. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

a. Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan ; 

b. RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS disusun oleh SKPD Pendidikan ; 

c. Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah ; 

d .  RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS disusun oleh PPKD ; 

e. Penyaluran dana BOS didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah ; 

f. Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan 

Kepala Sekolah Swasta ; 

g. Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, Kepala SKPD Pendidikan atas nama 

Kepala Daerah dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah ; 

h. Naskah Perjanjian Hibah dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun 

anggaran ; 

i .  Kepala Sekolah Negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan 

triwulan II pal ing lambat tanggal 10 Jul i  sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV 

pal ing lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran 

pembantu;  

j .  Laporan penggunaan dana BOS di lampir i  bukti-bukti pengeluaran yang sah dan 

lengkap;  

k. Laporan penggunaan dana BOS disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah 

diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pendididkan ; 

I .  Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap 

triwulan. 
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10. Dokumen SPP-LS Bantuan Transport Dalam Daerah dan Perjalanan 

Dinas Luar Daerah 

};>- Perjalanan Dinas 

Perjalanan Dinas ada lah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan 

maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 ( l ima) kilometer 

dari batas kota, yang di lakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk 

kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang. 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di larang menerima 

Perjalanan Dinas Jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas 

di lakukan dalam hari yang sama. 

1) Bantuan Transport Dalam Daerah : 

a .  Kwitansi Pembayaran ; 

b. Surat Perintah Tugas ( SPT ) ; 

c. Laporan Hasi l Perjalanan Dinas ; 

d .  SSP PPh 21.  

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi : 

a .  Kwitansi Pembayaran ; 

b. Surat Perintah Tugas ( SPT ) ; 

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas ( S P P D )  ;  

d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas ; 

e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ; 

f. Kwitansi dari Hotel/ Penginapan ( bi la ada ) .  

3) Perjalanan Dinas Luar Derah Luar Propinsi : 

a. Kwitansi Pembayaran ; 

b. Surat Perintah Tugas ( SPT ) ; 

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas ( S P P D )  ;  

d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas ; 

e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ; 

f. Kwitansi dari Hotel/ Penginapan ( bi la ada ) ; 

g. Tiket Kereta Api sesuai dengan nama dan tanggal yang tercantum dalam SPT 
I S P P D ;  

h. Tiket Pesawat dan boarding pass sesuai dengan nama dan tanggal yang 
tercantum dalam SPT / SPPD 
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Contoh : Surat Perintah Tugas 
KOP DINAS 

SURAT PERINTAH TUGAS 
Nomor : / / / . 

Nama ( yang memberi perintah ) 
Jabatan 

MEMERINTAHKAN 
Kepada 

a.  Nama 

Jabatan 

b. Nama 

Jabatan 

Dst. 
Untuk 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Ditetapkan di : Mojokerto 
Pada tanggal : . 

KEPALA KANTOR/DINAS . 
KOTA MOJOKERTO 

NAMA JELAS 

Pangkat 

NIP. 

Tembusan :  
1  .  

2 .  
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Contoh : Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas 

KOP DINAS 

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS 

Nomor : / ./ / . 

TENT ANG 

PENDAHULUAN 

ISI LAPORAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

PENUTUP 

Mojokerto, . 

KEPALA KANTOR/DINAS . 

KOTA MOJOKERTO 

NAMA JELAS 

Pangkat 
NIP. 
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Contoh : Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 
Lampiran SPPD Nomor 
Tanggal 

No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 

(Rp.) 

JUMLAH 
Terbilanq 

Telah dibayar sejumlah 
Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

NAMA JELAS 
NIP. 
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NAMA JELAS 
NIP. 
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� Surat Perintah Tugas (SPT) 

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah 

Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu : 

1 .  Pejabat di l ingkungan Sekretariat Daerah Kata Mojokerto (Bantuan 

Transport Dalam Daerah) : 

a) Eselon III a ditanda tangani sendiri oleh Kepala Bagian ; 

b) Eselon IV ditanda tangani oleh Kepala Bagian ; 

c. Non Eselon ditanda tangani oleh Kepala Bagian. 

2. Pejabat di l ingkungan Sekretariat Daerah Kata Mojokerto (Perjalanan Dinas 

Luar Daerah) : 

a) Eselon II a ditanda tangani oleh Walikota Mojokerto ; 

b) Eselon II b (Asisten) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kata 

Mojokerto; 

c) Eselon III a ditanda tangani oleh Asisten ; 

d) Eselon IV ditanda tangani oleh Kepala Bagian ; 

e) Non Eselon ditanda tangani oleh Kepala Bagian. 

3. Pejabat di l ingkungan Sekretariat DPRD Kata Mojokerto (Bantuan Transport 

Dalam Daerah) : 

a) Eselon II ditanda tangani sendiri oleh Sekretaris DPRD ; 

b) Eselon III, ditanda tangani oleh Sekretaris D P R D ;  

c) Eselon IV ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD ; 

d) Non Eselon ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD. 

4. Pejabat di l ingkungan Sekretariat DPRD Kata Mojokerto (Perjalanan Dinas 

Luar Daerah) : 

a) Eselon II ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kata Mojokerto atau 

Asisten apabi la Sekretaris Daerah berhalangan ; 

b) Eselon III, ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD ; 

c) Eselon IV ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD ; 

d) Non Eselon ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD. 

5. Pejabat pada Dinas/Badan/Kantor/Camat di Lingkungan Pemerintah Kata 

Mojokerto (Bantuan Transport Dalam Daerah) : 

a) Eselon II ditanda tangani sendiri oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ 

Camat yang bersangkutan 

b) Eselon III, ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Camat 
yang bersangkutan ; 

c) Eselon IV ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Camat 

yang bersangkutan ; 

d) Non Eselon ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Camat 
yang bersangkutan 
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6. Pejabat pada Dinas/Badan/Kantor/Camat di Lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto (Perjalanan Dinas Luar Daerah) : 

a) Eselon II ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto atau 

Asisten apabila Sekretaris Daerah berhalangan ; 

b) Eselon III, ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Camat 

yang bersangkutan ; 

c) Eselon IV ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Sadan/ Kantor/ Camat 

yang bersangkutan ; 

d) Non Eselon ditanda tangani oleh Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Camat 

yang bersangkutan. 

11. SPP-LS Gaji. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS : 

Tunjangan: 

1.  Diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai anak (kandung, tiri, 

angkat) belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak / belum 

pernah kawin, tidak mempunyai penghasi lan dan menjadi tanggungan 

PNS/CPNS yang bersangkutan; 

2. Anak PNS/CPNS yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun 

sampai dengan 25 (dua puluh l ima) tahun, tetapi masih melanjutkan 

pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 

PTN/PTS 3 (tiga) bulan sebelum batas usia; 

3. Diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, kecuali 

pada saat tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh Tunjangan Anak 

lebih dari 2 (dua) orang anak; 

4. Anak Kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu yang terikat oleh 
pernikahan yang sah, antara suami istri; 

5. Anak tiri adalah anak yang di bawa oleh suarni/istri dari pernikahan 

yang terdahulu; 

6. Anak angkat adalah anak orang la in yang telah diangkat oleh 
PNS/CPNS dengan Keputusan Pengadi lan Negeri dan hanya mendapat 
1 (satu) tunjangan anak angkat ;  

7. Setiap PNS/CPNS wajib melaporkan perubahan status keluarganya 
berkenaan dengan tunjangan keluarga ; 

8. Pembuat Daftar Gaji/Pengurus daftar Gaji ikut bertanggung jawab atas 

kebenaran/kelengkapan persyaratan/dokumen pembayaran tunjangan 

keluarga PNS/CPNS ; 

9. Tunjangan Kematian merupakan bantuan dari instansi yang 

bersangkutan kepada pegawai, istri(suami/anak (sesuai model DK) 

yang meninggal dunia dengan besaran : 
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a. Pegawai 

b. Istri/Suami 

c. Anak 
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3 (tiga) X Gaji Pokok ; 

3 (tiga) X Tunjangan Istri/Suami ; 

3 (tiga) X Tunjangan Anak ; 

10. Terusan Penghasi lan gaji diberikan kepada janda I duda atau 

yatim/piatu dari PNS yang meninggal dunia sebesar penghasilan 

terakhir dari almarhum suami/almarhumah istri sebesar 4 (empat) 

bulan berturut-turut mulai  bu lan berikutnya PNS meninggal dunia.  

SPP Gaji adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

untuk permintaan pembayaran gaji yang dokumennya disiapkan oleh 

Pengurus Gaji. 

Pembuatan SPP-LS Gaji : 

1.  PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji ; 

2. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, 

PPK-SKPD mengembal ikan dokumen SPP-LS Gaji kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk di lengkapi ; 

3. Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan 

sudah sah, PA/KPA menerbitkan SPM-LS Gaji pal ing lama 2 (dua) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya SPP-LS Gaji ; 

4. Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-LS Gaji ; 

5. Penolakan di laksanakan pal ing lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya SPP-LS Gaji. 

Pengajuan SPP-LS Gaji : 

1 .  Bendahara Pengeluaran melalu i  PPK-SKPD mengajukan SPP-LS Gaji 

kepada PA/KPA ; 

2. Atas pengajuan SPP-LS Gaji , PA/KPA mengajukan SPM-LS Gaji kepada 

BUD paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya ; 

3. Pengajuan SPP-LS Kekurangan Gaji, Uang Duka, Gaji Terusan PA/KPA 

mengajukan SPM-LS Gaji kepada BUD paling lambat tanggal 20 bulan 

sebelumnya ; 

4. Berdasarkan SPM-LS Gaji, BUD mengeluarkan SP2D-LS Gaji kepada 

Bank yang ditunjuk ; 

5. Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

Penerbitan SPP-LS Gaji : 

1 .  PPK-SKPD menelit i kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji ; 

2. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan belum terpenuhi, PPK 

SKPD mengembal ikan dokumen SPP-LS Gaji kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk di lengkapi ; 
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3.  Dalam hal dokumen yang diajukan sudah lengkap dan dinyatakan sah, 

PA/KPA menerbitkan SPM-LS Gaji pal ing lama 2 (dua) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya SPP-LS Gaji ; 

4. Dalam hal dokumen yang diajukan tidak bisa dipenuhi kelengkapannya 

dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-LS Gaji. 

Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan 

1) Surat Pengantar Pengajuan SPP Gaji ; 

2) Ringkasan SPP Gaji ; 

3) Rincian SPP Gaji ; 

4) Sal inan SPD ; 

5) Draf Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 

keperluan selain belanja langsung (gaji) ; 

6) Dokumen-dokumen pelengkap dafter gaji yang terdiri atas : 

a .  Pembayaran gaji induk ; 

a .  Gaji susulan ; 

b. Kekurangan gaji ; 

c. Gaji terusan ; 

d .  Uang duka wafat/tewas yang di lengkapi dengan daftar gaji 

induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas ; 

e. SK C P N S ;  

f. SK P N S ;  

g .  SK kenaikan pangkat ; 

h .  SK jabatan ; 

i .  Kenaikan gaji berkala ; 

j .  Surat pernyataan pelantikan ; 

k. Surat pernyataan masih menduduki jabatan ; 

I .  Surat pernyataan melaksanakan tugas ; 

m.  Daftar keluarga (KP4) ; 

n. Fotocopy surat nikah ; 

o. Fotocopy akte kelahiran ; 

p. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ; 

q .  Daftar potongan sewa rumah dinas ; 

r. Surat keterangan masih sekolah/kuliah ; 

s. Surat pindah ; 

t. Surat kematian ; 

u .  SSP PPh Pasal 21 ; 

v. Dan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala 

daerah/wakil kepala daerah ; 

(7) Lampiran la in yang diperlukan. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN 
(SPP-LS GAJI-TUNJANGAN) 

N o m o r :  Tahun . 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth, 
Pengguna Anggaran/KPA 
SKPD . 
Di 
Tern pat 

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor . . .  Tahun . . . .  tentang Penjabaran 
APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan 
Tunjangan sebagai berikut : 

a. Urusan Pemerintahan 
b. SKPD 
c. Tahun Anggaran 
d .  Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah Sisa Dana SPD 

f. Untuk Keperluan Bulan 
g. Nama Bendahara Pengeluaran 
h. Jumlah Pembayaran yang 

Diminta 
i .  Nama & Nomor Rekening bank 

(terbilang ) 

(terbilang ) 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
N IP .  
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN 
(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN) 
N o m o r :  Tahun . 

RINGKASAN 

RINGKASAN DPA-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD Rp. (I) 

RINGKASAN SPD 

No Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

Urut 

1 .  

2. 

JUMLAH Rp. ( I I )  

Sisa dana yang belum di SPD-kan ( 1- 1 1 )  Rp. 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gaji & Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa 

JUMLAH Rp. ( 1 1 1 )  

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan ( 1 1 - 1 1 1 )  Rp. 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

N IP .  
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SKPD . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN 
(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN) 
N o m o r :  Tahun . 

RINCIAN 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 

1 .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

JUMLAH 

Mojokerto, 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

NIP.  
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

SURAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 
NOMOR . . . .  TAHUN . . .  

TAHUN ANGGARAN . . . .  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM 

DAE RAH, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak 
langsung tahun anggaran . . .  berdasarkan anggaran kas yang telah 
ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD);  

Pedoman tentang 

Peraturan Daerah Kota. . .  Norn or . . . tahun . . .  .  tentang Penetapan 
APBD Kota . . . .  Tahun Anggaran . . . .  ;  

2. Peraturan Walikota . . .  Norn or . . .  Tahun . . .  tentang Penjabaran APBD 
Kota . . . .  Tahun Anggaran . . .  ;  

3. Peraturan Wal ikota . . . .  Nomor . . .  Tahun 
Pelaksanaan APBD Kota . . . .  ;  

4. DPA-SKPD . . . .  Kota . . . .  Nomor . . .  Tahun . . . .  ;  
5. 

Mengingat : 1 .  

Bserdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor . . .  Tahun . . .  tangga . . . .  Tentang 
APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran. . .  memetapkan/menyediakan kredit anggaran 
sebagai berikut : 

1 .  Ditujukan kepada SKPD 
2. Nama Bendahara Pengeluaran 
3. Jumlah Penyediaan dana 

4. Untuk kebutuhan 
5. lkht isar penyediaan dana 

a. Jumlah Dana DPA-SKPD 
b. Akumulasi SPD sebelumnya 

c. Sisa dana yang belum di 
SPD-kan 

d .  Jumlah dana yang di 
SPD-kan saat ini 

e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD 
yang belum di SPD-kan 

Rp . 
(terbilang ) 
Bulan . . . .  s/d bu Ian . 

Rp . 
Rp . 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

6. Ketentuan-ketentuan lain 
(terbilang ) 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

(TANDA TANGAN) 

(Nama lengkap) 
N I P .  
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a. Dokumen Lampiran untuk SPP-LS Gaji Induk 

1) Rekapitulasi gaji ; 

2) Rekapitulasi Gaji Per golongan ; 

3) Foto Copy Keputusan yang telah dilegalisir, bila terdapat perubahan 

karena : 

- Gaji berkala ; 

- Kenaikan pangkat ; 

- Perubahan eselon ; 

- Keputusan kenaikan gaji penyesuaian masa kerja. 

4) Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus di lampir i  :  

a .  Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) ; 

b. Keputusan Pindah ; 

c. Daftar Keluarga ( Model DK ) ; 

d. Surat Pernyataan melaksanakan tugas (Surat pernyataan 

menduduki Jabatan, bagi yang mendapatkan tunjangan 

jabatan) ; 

e. Tambah Keluarga karena : 

- Kawin, di lampiri foto copy surat nikah ; 

- Tambah anak, di lampiri foto copy akte kelahiran. 

5) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipi l ( CPNS ) 

a .  Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS ; 

b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ; 

c Daftar keluarga (Model DK) ; 

d .  Fotocopy Surat Nikah ; 

e. Fotocopy Akte Kelahiran. 

b, Dokumen Lampiran untuk SPP-LS Gaji Susulan 

1) Rekapitulasi gaji ; 

2) Rekapitulasi Gaji Per golongan ; 

3) Untuk pegawai pindahan : 

a .  Keputusan pindah ; 

b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ; 

c. SPMT;  

4) Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipi l) :  

a .  Keputusan Pengangkatan sebagai Calon pegawai ; 

b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ; 

c. Daftar keluarga (Model DK) ; 

d .  Foto Copy Surat Nikah ; 

e. Foto Copy Akte Kelahiran. 
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c. Dokumen Lampiran untuk SPP LS Kekurangan Gaji 

1) Daftar gaji perorangan ; 

2) Rekapitulasi Gaji ; 

3) Rekapitulasi Gaji per golongan ; 

4) Keputusan Kenaikan Pangkat ; 

5) Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. 

d.  Dokumen Lampiran untuk SPP-LS Kekurangan Tunjangan 

Umum, Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan 

Fungsional 

1) Daftar Gaji perorangan ; 

2) Rekapitulasi Gaji per Golongan ; 

3) Keputusan Jabatan yang baru (Untuk Tunjangan Jabatan 

Struktural/Fungsional) ; 

4) Surat Pernyataan Pelantikan (untuk tunjangan jabatan struktural) ; 

5) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (untuk tunjangan jabatan 

fungsional) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 

e. Dokumen Lampiran untuk SPP-LS Gaji Uang Duka Wafat / 

Tew as 

1) Daftar Gaji Perorangan ; 

2) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan ; 

3) Khusus Uang Duka Tewas dilengkapi dengan surat 

keterangan tewas ; 

4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang telah di legalisir ; 

5) Visum dari Kecamatan yang telah di legal isir ; 

6) Foto copy Surat Nikah ; 

7) Foto copy SK terakhir ; 

8) Dapat dibayarkan langsung setelah yang bersangkutan meninggal 

dunia :  

a .  Untuk uang duka wafat besarnya 3 kali gaji terakhir ; 

b. Untuk uang duka tewas besarnya 6 kali gaji terakhir ; 

9) Pengajuan 1 SPP uang duka wafat/uang duka tewas hanya untuk 

satu orang pegawai ; 

10) Karsu/Karis ; 

11)  Tidak ada potongan. 

f. Dokumenlampiran untk SPP LS-Gaji Terusan 

1.  Daftar Gaji Perorangan ; 

2) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan ; 

3) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang telah di legal isir ; 

4) Visum dari Kecamatan yang telah di legal is ir ; 

5) Foto copy Surat Nikah ; 

6) Foto copy SK terakhir ; 
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7) Dibayarkan setiap bulan, mula i  bulan berikutnya setelah yang 
bersangkutan meninggal  dunia, selama 4 bulan berturut-turut ; 

8) Karsu/Karis ; 

9) Potongan IWP sebesar 2 %. 

g. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 

1) Pengantar SKPP dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji Terakhir; 

2) Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah ; 

3) Surat Keterangan Sekolah bagi yang usia anaknya lebih dari 
21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dari 
25 (dua puluh l ima) tahun ; 

4) Rincian Gaji Perorangan Pegawai ; 

5) Bagi PNS Pensiun dan meninggal dunia yang mendapatkan Kenaikan 
Pangkat Pengabdian sebelum megajukan SKPP agar dimintakan 
terlebih dahu lu  kenaikan gajinya sebesar 1 (satu) bulan sedangkan 
pengajuan SKPPnya di laksanakan setelah gaji terusan dibayarkan ; 

6) Bagi PNS yang pindah keluar dan atau masuk ke Pemerintah Kata 
Mojokerto agar pembayaran gajinya dibayarkan sampai dengan 
akhir Tahun Anggaran berjalan di Instansi asal. 

� Lampiran Bukti Pendukung SPJ Gaji : 

a) Pengantar SPJ Gaji ; 

b) Laporan Realisasi Gaji ; 

c) Rincian Penggunaan SP2D Gaji ; 

d) Rekapitulasi Daftar Gaji per Golongan ; 

e) Daftar Gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang berhak/ 
bersangkutan ; 

f) Bukti Setor Kembali dari Bank Jatim apabila ada pengembalian gaji yang 
tidak diterimakan. 

2. SPP, SPM dan SP20 Nihi l  

Prosedur SPP, SPM dan SP2D Nihi l  didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 pada Kerangka Konseptual paragraf 89 yang menyatakan 

bahwa: Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran 

mela lu i  Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan. 

Kemudian unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dijelaskan dalam PSAP 

Nomor 1 paragraf 16 sebagai berikut: Unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan ada lah unit yang ditetapkan sebagai Bendaharawan Umum 

Negara I Daerah dan/atau sebagai Kuasa Bendaharawan Umum Negara / Daerah. 
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SPP-Nihil harus diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ketika : 

a. Pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang Persediaan 

Pertanggungjawaban penggunaan TU akan selesai bila pertanggungjawaban 

TU tersebut telah disetujui dan disahkan oleh SKPKD. Maka setelah 

pertanggungjawaban penggunaan TU disahkan PPK-SKPD, Bendahara 

Pengeluaran membuat SPP TU-Nihi l  yang kemudian akan diterbitkan SPM TU 

Nihi l  dan SP2D Nih i l .  

Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam pembuatan SPP Nih i l  dalam rangka 

Pertanggungjawaban penggunaan TU adalah : 

1) SPP Nih i l  harus dibuat berdasarkan pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) 

T U ;  

2) Ni lai SPP Nihi l  adalah sebesar ni lai pengesahan pertanggungjawaban SPJ ; 

3) Pengajuan SPP Nihi l  bukan merupakan permintaan pembayaran melainkan 

sarana pengakuan belanja ; 

4) Pengajuan SPP Nihi l  tidak akan dilakukan pembayaran oleh BUD. 

b. Pertanggungjawaban Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran, karena 

tidak akan di lakukan Penggantian Uang kembali (GU) 

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat anggaran sudah habis digunakan, 

tidak lagi diberikan penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban 

uang persediaan yang disahkan oleh PPK SKPD tetapi langsung diakui sebagai 

belanja dengan membuat SPP GU-Nihi l  yang kemudian akan diterbitkan SPM 

GU-Nihil dan SP2D Nih i l .  

Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam pembuatan SPP Nihi l  dalam rangka 

Pertanggungjawaban GU pada akhir tahun anggaran adalah : 

1) SPP Nih i l  harus dibuat berdasarkan pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) 

GU terakhir ; 

2) Ni la i  SPP Nih i l  pada akhir tahun anggaran adalah sebesar nilai pengesahan 

SPJ terakhir tersebut ; 

3) Pengajuan SPP Nihi l  bukan merupakan permintaan penggantian uang 

persediaan melainkan sarana pengakuan belanja ; 

4) Pengajuan SPP N ihi l  tidak akan dilakukan pembayaran o leh BUD ; 

5) Jika ada selisih antara jumlah uang persediaan yang diberikan pada awal 

tahun anggaran dengan ni lai pengesahan SPJ terakhir (pada akhir tahun 

anggaran) harus disetor kembali ke kas umum daerah . 
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Dokumen SPP Nih i l  :  

a) Surat Pengantar Pengajuan SPP Nihi l  ;  

b) Ringkasan SPP Nihi l  ;  

c) Rincian SPP Nihi l  ;  

d) Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana GU/TU sebelumnya ; 

e) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan 
persyaratan yang ditetapkan ; dan 

f) Lampiran lain yang diperlukan. 

C. PENERBITAN SPM 

1. SPM UP 

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan 

dan untuk mendanai kegiatan. SPM-UP dikirim ke DPPKA dilampiri dengan: 

a .  Dokumen Kelengkapan SPP-UP ;  

b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran ; 

c. Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-UP. 

2. SPM GU 

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 

uang persediaan yang telah dibelanjakan. SPM-GU dikirim ke DPPKA dilampiri 

dengan:  

a .  Dokumen Kelengkapan SPP-GU ; 

b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran 

c. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah dan lengkap ; 

d. Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-GU. 

3. SPM TU 

SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari 

jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan. SPM-TU dikirim ke DPPKA di lampir i  dengan: 

a .  Dokumen Kelengkapan SPP-TU ; 

b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran ; dan 

c. Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-TU. 
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4. SPM LS 

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM-LS beserta lampirannya dikirim ke DPPKA 

untuk diterbitkan SP2D-LS. 

Dokumen SPM-LS di lampir i  dengan : 

a .  Dokumen Kelengkapan SPP-LS ; 

b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran 

c. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan 

persyaratan yang ditetapkan; 

d. Penelitian kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS. 

5. SPM Nihi l  

SPM Nihi l  yang dipersiapkan oleh PPK SKPD untuk ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran memperhatikan SPP Nihi l  yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

karena pengajuan SPP Nih i l  telah didasarkan pada Pengesahan SPJ. 

Dokumen SPM-Nih i l  d i lampir i  dengan : 

a .  Dokumen kelengkapan SPP-Nih i l  

b. Bukti penyetoran PPN/PPh ; dan 

c. Laporan Penelit ian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-Nih i l .  

D. PENERBITAN SP2D 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 angka 50 pengertian 

SP2D adalah sebagai berikut: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen 

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 

SPM. 

Oleh karena itu setelah PPK SKPD menyiapkan SPM yang kemudian disetujui dan 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, maka SPM tersebut dapat dimintakan 

pencairan dana kepada BUD untuk diterbitkan SP2D. 

Sebelum penerbitan SP2D terdapat proses penelitian atas dokumen-dokumen yang 

me l i put i :  

1 .  Pagu Anggaran ; 

2. Kelengkapan dokumen SPM-UP,GU,TU dilengkapi dengan Surat Pernyataan 

tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ; 

3. Kelengkapan dokumen SPM-LS dilengkapi : 

a .  Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran;  

b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. 

4. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D 

kepada Bank yang ditunjuk ; 
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5. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau 
pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUD/Kuasa BUD menolak 
menerbitkan SP2D ; 

6. Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat 
yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

Jenis SP2D adalah sebagai berikut: 

1. SP2D U P ;  

2. SP2D G U ;  

3. SP2D T U ;  

4. SP2D LS / Gaji ; 

5. SP2D N i h i l ;  

Dokumen SP2D yang dikirim ke Bank Jatim adalah sebagai berikut: 

a .  Daftar Penguji (DP) ; 

b. SP2D. 

E. PENGAJUAN SPJ 

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 220 ayat (1) menyatakan: 

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

uang persediaan/ganti uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang 

persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 220 ayat (10) menyatakan: 

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 

paling lambat tanggal 10 bulan ber ikutnya. 

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelo laan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban 

tersebut terdiri atas : 

1. Pertanggungjawaban penggunaan UP 

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang 

persed iaan setiap akan mengajukan GU. 

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan 

adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan d i lampir i  dengan bukti 

bukti belanja yang sah. 
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2. Pertanggungjawaban penggunaan TU 

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila 

TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu 

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan 

adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini 

di lampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. 

3. Pertanggungjawaban Administratif 

Pertanggungjawaban Administratif dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan 

disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran pal ing lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan 

sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini 

merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pertanggungjawaban Administratif berupa SPJ di lampiri dengan: 
a .  Buku Kas Umum; 
b. Laporan Penutupan Kas; dan 
c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran 

disampaikan pal ing lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban 

tersebut harus di lampir i  bukti setoran sisa uang persediaan. 

4. Pertanggungjawaban Fungsional 

Pertanggungjawaban Fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

SPJ tersebut di lampir i  dengan : 

a .  Laporan Penutupan Kas ; 

b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pertanggungjawaban Fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan 

pal ing lambat hari kerja terakhir bu lan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut 

di lampir i  bukti setoran sisa uang persediaan. 

» Pembukuan Belanja oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan: 

a) Buku Kas Umum (BKU) 

b) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti: 
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>- Pajak Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya 

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

a. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Daerah ; 

b. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh Hotel ; 

c. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 

hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasil itas olahraga dan hiburan ; 

d .  Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel ; 

e. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran ; 

f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran mel iputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 

yang oleh pembel i ,  ba ik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

dikonsumsi di tempat la in ; 

g. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering ; 

h. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau yang seharusnya diterima restoran ; 

i .  Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % 

(sepuluh persen). 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD 

Tahun Anggaran: 

Kode Rekening Uraian Jumlah 

Total 

Uang Persediaan Awai Periode 

Uang Persediaan Akhir 

Peri ode 

Mojokerto , Tanggal . 
Bendahara Penqeluaran 

(Tand Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD 

Tahun Anggaran 

Kode Rekening Uraian Jumlah 

Total 

Tambahan Uang Persediaan 

Sisa Tambahan Uang Persediaan * 

Program 
Kegiatan 
Tanggal SP2D TU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  .  

Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Mojokerto, Tanggal . 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

*Sisa tambahan uang persediaan tel ah disetor ke Kas Um um Dae rah pada tanggal . . .  
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF) 

SKPD 

Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

(dalam ruolah) 

SPJ - LS Gall SPJ - LS Baranc - Jasa *l SPJ UP/GUfTU 
Jumlah SPJ Slsa 

Kode 
Uralan 

Jumlah s.d. 
Bulan 

s.d. s.d. 
Bulan 

s.d. s.d. 
Bulan s.d. Bulan (LS+UP/GU{TU) Pagu 

Rekenlng Anggaran Bulan 
Inl 

Bulan Bulan 
lnl 

Bulan Bulan 
lnl lnl s.d. Bulan lnl Anggaran 

Lalu lnl Lalu lnl Lalu 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 B 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = 
(3+13) 

JUMLAH 
Penerlmaan 
- SP2D 
- Potonaan Paiak 

a. PPN 
b. PPh 21 
c. PPh 22 
d. PPh 23 

- Lain-lain 
Jumlah Penerlmaan 

Kode 
SPJ - LS Gall SPJ - LS Barana - Jasa *\ SPJ UP/Gurru Jumlah SPJ 

Re ken I Uralan 
Jumlah s.d. 

Bulan 
s.d. s.d. 

Bulan 
s.d. s.d. 

s.d. Bulan 
(LS+UP/GU{r Slsa Pagu 

Anggaran Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 
Bulan U) s.d. Bulan Anggaran 

ng 
Lalu 

Inl 
lnl Lalu 

lnl 
lnl talu 

lni lnl 
lnl 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 B 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = 
(3+13) 

Penaeluaran 
- SPJ (LS+ 
UP/GUfTU) 
- Penvetoran Paiak 

a. PPN 
b. PPh 21 
c. PPh 22 
d. PPh 23 

- Lain-lain 
Jumlah Penerlmaan 

Saide Kas 

Menyetujui : 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jelas) 
NIP. 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA FUNGSIONAL) 

SKPD 

Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

ldalam ruotah) 

SPJ - LS Gail SPJ - LS Barana - Jasa *) SPJ UP/GU!TU 
Jumlah SPJ Slsa 

Kode 
Uraian 

Jumlah s.d. 
Bulan 

s.d. s.d. 
Bulan 

s.d. s.d. 
Bulan (LS+UP/GU(TU) Pagu 

Rekenlng Anggaran Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 
s.d. Bulan 

Lalu 
Inl 

lnl Lalu 
lnl 

lnl Lalu 
lni lnl s.d. Bulan lnl Anggaran 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = 
(3+13) 

JUMLAH 

Penerlmaan 

- SP2D 

- Potonaan Paiak 

a. PPN 

b. PPh 21 

c. PPh 22 

d. PPh 23 
- Lain-lain 
Jumlah Penerlmaan 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN 

Bulan Tahun . 

Kepada Yth. 

Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota No Tahun . 
mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami 
sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran 
SKPD adalah sejumlah Rp dengan perincian sebagai berikut: 

A. Kas di Bendahara Pengeluaran 
A.1 .  Saldo awal bulan tanggal . . .  Rp. 
A.2 .  Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3.  Jumlah Pengeluaran "'""'R"'-'-. ____,_ 
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal.Rp. 

Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp dan 
saldo di bank sebesar Rp . 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 
B .1 .  Saldo awal bulan tanggal Rp. 
B.2.  Jumlah Penerimaan Rp. 
B.3.  Jumlah Pengeluaran �R+C-'-. __,_ 
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal.Rp. 

Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp dan 
saldo di bank sebesar Rp . 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 
C.1 .  Saldo di Kas Tunai Rp. 
C.2. Saldo di Bank � _ 
C.3. Saldo total Rp. 

Mojokerto, . 
Bendahara Pengeluaran 

Tanda tangan 
(nama kelas) 
NIP 
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F. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BENDAHARA 

PENGELUARAN 

1. Pencairan Dana UP 

a.  Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Uang Persediaan Bendahara 

Pengeluaran membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK-SKPD. 

b. PPK-SKPD menelit i dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan lengkap 

diterbitkan SPM-UP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling 

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-UP. 

c. Dokumen SPM diajukan ke DPPKA untuk diteliti kelengkapan dan 

keabsahannya, selanjutnya dibuatkan SP2D sebagai dasar pencairan dana 

UP di Bank Jatim. 

2. Pertanggungjawaban Dana UP/GU dan Pencairan Dana GU 

a.  Pengajuan Permohonan Ganti Uang (GU) maksimal 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan.  

b. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan 

kegiatan, Bendahara Pengeluaran mengirimkan dokumen SPJ secara 

langsung kepada PPK-SKPD. 

c. Bendahara Pengeluaran merekap SPJ, kemudian hasi l  rekap SPJ dikirim 

kepada PPK-SKPD. 

d .  PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ dan membuat pengesahan SPJ dan 

mengirimkan kepada DPPKA. Pengesahan SPJ merupakan dokumen yang 

disetarakan dengan rincian penggunaan SP2D UP/ GU yang /a/u. 

e. Berdasarkan Pengesahan SPJ dari PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran 

membuat SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD. 

f. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-GU, setelah dinyatakan lengkap 

diterbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pal ing 

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU. 

g .  Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah 

dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, DPPKA 
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D. Untuk selanjutnya 

diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar di lakukan penyempurnaan 

SPM-GU. 

i .  DPPKA meneliti pagu Anggaran rekening belanja pada pengesahan SPJ 

yang diterima setelah dinyatakan tidak melampaui pagu anggaran maka 

diterbitkan rincian penggunan SP2D GU. 

3. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana TU 

a.  PA/KPA mengajukan Permohonan Tambahan Uang (TU) beserta Rincian 

Rencana Penggunaan TU kepada DPPKA. 

b. Pengajuan Permohonan Tambahan Uang (TU) maksimal 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) bulan untuk 1 (satu) kegiatan. 

c. Berdasarkan Persetujuan Permohonan Tambahan Uang dan setelah 

disetujui oleh DPPKA se/aku PPKD, Bendahara Pengeluaran membuat SPP 

TU kepada PA mela lu i  PPK-SKPD. 
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d.  PPK-SKPD menelit i dokumen SPP-TU, setelah dinyatakan sah dan lengkap 

diterbitkan SPM-TU yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pal ing 

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-TU. 

e. Dokumen SPM-TU diajukan kepada DPPKA untuk diteliti kelengkapan 

persayaratannya, selanjutnya dibuatkan SP2D sebagai dasar pencairan 

dana TU di Bank Jatim. 

f. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau pengeluaran 

tersebut melampaui pagu anggaran, DPPKA menerbitkan Surat Penolakan 

Penerbitan SP2D. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengguna 

Anggaran agar di lakukan penyempurnaan SPM. 

g .  Dalam hal Dana TU tidak habis digunakan, maka sisa TU harus disetorkan 

ke rekening Kas daerah pada bulan yang berkenaan ; 

h .  Penggunaan Dana TU harus dipertanggungjawabkan secara terpisah 

dengan SPJ-GU, di lampir i  bukti setor sisa TU. 

i .  Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan 

kegiatan, Bendahara Pengeluaran mengirimkan dokumen SPJ-TU secara 

langsung kepada PPK-SKPD. 

j .  Bendahara Pengeluaran merekap SPJ-TU, kemudian hasil rekap SPJ-TU 

dikirim kepada PPK-SKPD. 

k. PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ-TU dan membuat pengesahan SPJ 

TU dan mengirimkan kepada DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

setelah TU diterbitkan. Pengesahan SPJ merupakan dokumen yang 

disetarakan dengan rincian penggunaan SP2D TU yang la lu .  

I .  Pengesahan SPJ TU dikirim ke DPPKA untuk dibuatkan SP2D NIHILnya dan 

di lakukan pembebanan sesuai rekening belanja. 

4. Pencairan Dana LS 

a.  Berdasarkan SPD, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan 

barang/jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam 

rangka pengajuan SPP-LS. 

b. SPP-LS diajukan kepada PPK-SKPD. 

c. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-LS, setelah dinyatakan lengkap 
diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pa l ing 

lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-LS. 

d. SPM beserta lampirannya diajukan kepada DPPKA untuk diteliti pagu 

anggaran dan kelengkapannya . 

e. DPPKA menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya 

dokumen SPM-LS setelah dinyatakan lengkap dan benar, kemudian SP2D 
diteruskan ke Bank Jatim. 
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5. Pencairan dan Pertanggungjawaban Gaji 

a.  Berdasarkan SPD, Pengurus Gaji menyiapkan dokumen SPP Gaji untuk 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan SPP 

Gaj i ;  

b. SPP Gaji diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD ; 

c. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP Gaji, setelah dinyatakan lengkap 

diterbitkan SPM Gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pal ing 

lambat 2 (dua) hari sejak dlterlrnanva dokumen SPP Gaji ; 

d. SPM beserta lampirannya diajukan kepada DPPKA untuk diteliti pagu 

anggaran dan kelengkapannya ; 

e. DPPKA menerbitkan SP2D, kemudian SP2D diteruskan ke Bank Jatim ; 

g .  Pengurus Gaji mengirimkan dokumen SPJ Gaji Induk kepada Bendahara 

Pengeluaran pal ing lambat tanggal 20 bulan berkenaan, dikecualikan SPJ 

Gaji selain gaji induk dapat dikirim bulan berikutnya ; 

h .  Bendahara Pengeluaran mengirim SPJ Gaji kepada PPK-SKPD selambat 

lambatnya tanggal 25 ; 

i .  PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ Gaji dan membuat pengesahan 

SPJ Gaji ; dan 

j .  SPJ Gaji dikirim ke DPPKA paling lambat pada akhir bulan berkenaan. 

6. Penyetoran Sisa Dana GU, TU dan Jasa Giro Rekening Bendahara 

Pengeluaran 

Dalam hal dana GU dan TU tidak habis digunakan selama tahun anggaran 

berjalan maka semua sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas 

Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember atau disesuaikan dengan 

penutupan BKU SPJ bulan Desember. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL GANI Sf'>EHARTONO 
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LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 35 Tahun 2011 

TANGGAL 14 Desember 2011 

BAB III 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntablil itas dan transparansi di l ingkungan 

pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat 

waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan 

bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan 

Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 

Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah 

perlu menyelenggarakan sistem akuntansi untuk l ingkungan pemerintah daerahnya yang 

pedomannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan 

menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, 

Transfer, Pembiayaan dan Arus Kas selama satu periode pelaporan. 

Laporan Keuangan terutama digunakan untuk : 

• Membandingkan realisasi Pendapatan, BeJanja, Transfer dan Pembiayaan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan ; 

• Menilai kondisi keuangan ; 

• Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas ; 

• Membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ; 

• Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai. 

A. PENANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN 

Penanggungjawab pelaporan keuangan berada di pimpinan entitas yang dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

1 .  Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di l ingkungan 

pemerintah daerah atau organisasi l a i n n v a  jika menurut peraturan perundang 

undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan, dalam 

hal in i ,  Pemerintah Kota Mojokerto yang diwakilkan kepada Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) Pemerintah Kota Mojokerto yang 

dilakukan oleh DPPKA Kota Mojokerto. 
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2. Entitas akuntansi, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang 

berada di l ingkungan Pemerintah Kata Majakerta (selanjutnya disebut SKPD), 

termasuk didalamnya Kuasa PA (yang selanjutnya disebut SKPD) di l ingkungan 

Sekretariat Daerah Kata Majakerta. 

Akuntansi SKPD adalah serangkaian prosedur mula i  dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaparan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat di lakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi kamputer yang di lakukan aleh SKPD sebagai entitas akuntansi. 

Akuntansi SKPKD adalah serangkaian prosedur mula i  dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaparan keuangan dalarn rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat di lakukan secara manual atau 

menggunakan apl ikasi kamputer yang dilakukan aleh SKPKD sebagai entitas pelaparan. 

Laparan Keuangan SKPD adalah merupakan laparan yang disusun aleh SKPD dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab SKPD. 

Laparan Keuangan SKPKD adalah merupakan laparan yang disusun aleh SKPKD dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Setiap entitas akuntansi  dan entitas pe laparan diwajibkan untuk menyusun laparan 

keuangan. 

Pihak-pihak yang terkait da lam penerapan akuntansi dan pelaparan pada SKPD adalah :  

1 .PPK-SKPD 

Dalam kegiatan ini ,  PPK-SKPD memil iki tugas sebagai berikut : 

• Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan se lain Kas 

berdasarkan bukti-bukti yang terkait. 

• Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke da lam 

buku besarnya masing-masing. 

•  Membuat laparan keuangan, yang terdiri dari : Laparan Realisasi Anggaran, 

Neraca dan Catatan atas Laparan Keuangan 

2 .Bendahara SKPD 

Dalam kegiatan in i ,  Bendahara di SKPD memil iki tugas menyiapkan dokumen 

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD 

3 .Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) .  
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B. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI 

Setiap SKPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) diwajibkan untuk 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang 
menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. SKPD menyelenggarakan akuntansi 
atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana.  
Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja asset 
dan selain kas. Proses tersebut di laksanakan oleh PPK - SKPD berdasarkan dokumen 
dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK - SKPD melakukan 
pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja 
pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. 
Selanjutnya untuk SKPKD memil iki kegiatan : 

1 .  Penyelenggaraan akuntansi  dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang 

menjadi tang gung jawab SKPKD juga mempunyai tugas untuk mengelo la 
k euangan daerah. 

2. Penye lenggaraan keg iatan akuntansi atas transaksi pendapatan,  belanja, 
pemb iayaan,  asset, kewajiban, ekuitas dana, konsolidasi dan selain kas. 

3 .  Sebagai penang g ungjawab  penyusunan pelaporan keuangan yang d ihasi lkan oleh 
entitas pelaporan,  

4. Bertanggungjawab untuk melakukan pemb inaan penyelenggaraan akuntansi di 
SKPD .  

C. DOKUMEN SUMBER 

Dokumen sumber merupakan dokumen yang d igunakan sebagai dasar untuk 
pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi. 
1 .  Dokumen sumber untuk penerimaan kas dari  pendapatan ada lah :  

a) Surat Tanda Setoran (STS) ; 

b) Nota Kredit ; 

c) Bukti Lainnya yang Sah. 

2. Dokumen s umb er untuk pengeluaran kas untuk be lanja dan pembiayaan adalah :  

a) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) ;  

b) Pembebanan atas Penggunaan SP2D UP/GU/TU . 

3 .  Dokumen sumber untuk transaksi selain kas adalah Pengesahan Bukti 

Memorial ( P B M ) .  

D. PROSEDUR REKONSILIASI 

Rekonsilias i adalah keg iatan untuk melakukan klarifikasi data yang d imi l iki SKPKD 

dengan data yang dim i l iki SKPD .  Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan 
akuntabilitas data terhadap laporan keuangan yang dihasi lkan oleh SKPD maupun 
SKPKD . Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan jadwal yang 
ditentukan o leh SKPKD . 
Data pendukung yang diperlukan da lam rekonsiliasi adalah :  

1 .  Laporan Perhitungan F ihak Ketiga (PFK) ; 

2. Laporan Potongan 2 & Contra Pos (CP) Tunai ;  

3 .  Laporan Sisa G U /  TU ; 

4. Laporan Pengesahan Bukti Memorial (PB M )  ;  

5 .  Laporan Mutasi Barang  dan Laporan Persediaan. 
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Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Pengguna 

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK - SKPD dan tim rekonsiliasi dari 

SKPKD. 
Khusus untuk pengakuan asset, SKPD diwajibkan melakukan rekonsiliasi internal yang 

di lakukan secara periodik antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran 

atas belanja barang dan pengakuan asset yang dituangkan dalam berita acara. 

E. PROSEDUR KOREKSI KESALAHAN 

Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan 

yang terjadi atas transaksi yang telah di lakukan. Kesalahan dapat berupa kesalahan 

pembebanan kode rekening, kesalahan pembebanan program I kegiatan, ataupun 

kesalahan dalam jumlah nominal  transaksi yang di lakukan. 
Apabila terdapat kesalahan pada dokumen transaksi maka pihak yang 

bertanggungjawab membuat surat / nota dinas beserta dokumen pendukung adalah 

Pengelola Keuangan yang diketahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran akan meneliti isi dari surat/nota 

dinas yang diajukan. Apabila Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

mengotorisasi I menyetujui surat I nota dinas tersebut, maka PPK - SKPD akan 

menyiapkan Bukti Memorial (BM) yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan 
Pengesahan Bukti Memorial (PBM). 

BM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

beserta surat/ nota dinas dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada SKPKD 

untuk di lakukan pengujian. Dokumen asli dari BM tersebut dis impan oleh PPK - SKPD, 
dan salah satu tembusannya diarsip oleh SKPKD yang dalam hal in i  adalah DPPKA cq 

Bidang Akuntansi dan Aset dengan tembusan kepada pihak terkait. Bila SKPKD 

mengesahkan atas BM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna 
Anggaran maka diterbitkan PBM. Sehingga atas dasar PBM tersebut SKPD dapat 

membuat jurnal koreksi sesuai dengan tanggal pengesahan. Bila SKPKD tidak 

mengesahkan BM tersebut, maka SKPD tidak diperkenankan untuk membuat jurnal 

koreksi. 

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

1 .  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemer intah Kota 

Mojokerto adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam Laporan Realisasi APBD sedangkan basis akrua l untuk 

pengakuan asset, kewaj iban, dan ekuitas dana dalam Neraca. 

2 .  Dalam pengakuan pendapatan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah dalam per iode 
tahun anggaran berjalan dan dicatat berdasarkan asas bruto. 

b) Dengan menggunakan pr insip substansi mengunggul i  bentuk formal 

(substance over form), pengakuan atas transaksi pener imaan kas atas 
pendapatan yang belum dianggarkan dalam APBD/P-APBD, diakui sesuai 
dengan realita ekonom isnya meskipun kode rekening atas pendapatan 
tersebut belum dituangkan dalam APBD/P-APBD tahun berja lan. 
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3.  Dalam pengakuan belanja dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a) Belanja yang dibayarkan melalui SP2D GJ/LS diakui sebagai penambah 
realisasi belanja pada saat SP2D GJ/LS tersebut telah mengurangi kas BUD. 

b) Belanja yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran diakui pada akhir 
bulan periode pelaporan SPJ, menambah realisasi belanja ketika pembebanan 
penggunaan SPJ telah diakui oleh fungsi perbendaharaan SKPKD. 

c) Belanja bukan tunai / selain kas dalam bentuk barang dan jasa yang diterima 
oleh Pemerintah Kota Mojokerto diakui sebagai belanja, pada saat terjadinya 
transaksi belanja yang bersangkutan. 

d) Penerimaan/penyetoran PFK bukan merupakan transaksi anggaran, melainkan 
transaksi transito. 

e) Pada akhir periode akuntansi, jika terdapat kewajiban bagi pemerintah daerah 
untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban 
utang dan pengurangan ekuitas dana. 

4. Dalam pengakuan persediaan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan 
dicatat berdasarkan sesuai dengan harga terakhir pembelian/harga perolehan 
termasuk PPN .  

b) Persediaan bahan baku dan per lengkapan yang dimi l ik i  proyek swakelo la dan 
diharapkan akan menjadi asset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak 
dimasukkan sebagai persed iaan, namun dikapital isasi menjadi Asset Tetap. 

c) Persediaan meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi dalam hal 
memproduksi sendiri ; barang yang d is impan untuk tujuan cadangan strategis; 

barang yang disimpan untuk tujuan berjaga-jaga; termasuk bahan pakai 
habis yang sampai dengan akhir periode akuntansi masih tersedia di gudang. 

5 .  Dalam pengakuan asset tetap dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a) Asset tetap dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dan dapat 
diatribusikan untuk mempero leh asset tetap atau asset lainnya sampai asset 
tersebut tersedia dan siap untuk digunakan ;  atau sebesar ni la i  wajar dari 
imbalan ( consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat 
pero lehan. Asset tetap diakui ketika Pemerintah Kota Mojokerto melakukan 
pengeluaran kas untuk mempero leh asset yang penganggarannya mela lu i  

belanja modal .  Ketika realisasi penge luaran kas atas belanja modal belum 
mencapai termin terakhir, maka t idak diakui sebagai penambah asset tetap, 

melainkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pendapatan la in- la in 
yang d iterima oleh pemerintah daerah atas potongan dagang dan rabat dari 
transaksi pengadaan asset diakui sebagai pengurang harga pero lehan asset 
tetap yang bersangkutan. 

b) Biaya yang tidak dapat diatr ibusikan secara langsung pada biaya perolehan 
asset atau membawa asset ke kondisi siap pakai bukan merupakan suatu 
komponen biaya asset tetap, termasuk biaya adm inistrasi dan biaya umum 
lainnya serta biaya permulaan (start-up cost; dan pra produksi kecuali biaya 
tersebut perlu untuk membawa asset ke kondisi siap pakai . 

c) Pengakuan mutasi kurang (minus) atas asset tetap diakui berdasarkan 
penghapusan / pengal ihan pada SKPD/B idang lain sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
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d) Biaya yang dikeluarkan setelah asset tetap diperoleh yang memperpanjang 
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi 
dan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal .  

6. Dalam pengakuan akuntansi lainnya dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 
a) Apabila terdapat pengembal ian pendapatan (restitusi) maka harus dianalisis 

terlebih dahulu sifat pengembal ian tersebut, yakni : 

• Sifatnya normal dan berulang (recurring) 
Koreksi dan Pengembalian atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada 
periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai 

� 

pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. 
• Sifatnya tidak berulang (non-recurring) 

i .  Koreksi dan pengembal ian atas penerimaan pendapatan yang terjadi 
pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang sama. 

i i .  Koreksi dan pengembalian atas penerimaan pendapatan yang terjadi 
pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas 
dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembal ian 
terse but. 

b) Penerimaan kas atas kelebihan belanja yang terjadi pada periode berjalan 

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila 
penerimaan kas tersebut atas kelebihan belanja yang terjadi pada periode 

sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain SKPD dengan kode rekening 
pendapatan yang sesuai. 
Aset yang berupa software komputer; l isensi dan franchise, hak cipta 
( copyrighf'), paten, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang 
memberikan manfaat jangka panjang diakui sebagai Aset Tidak Berwujud 
( intangible esseti. 

Prosedur 

1) Akuntansi SKPD 

Prosedur akuntansi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 

a .  PPK-SKPD cq. fungsi verifikasi akuntansi menerima SPJ berikut bukti penerimaan 

dan pengeluaran yang telah diverifikasi oleh fungsi verifikasi SPJ. 

b. PPK-SKPD cq. fungsi verifikasi akuntansi melakukan verifikasi atas SPJ 

Penerimaan dan Pengeluaran untuk memilah antara jurnal yang murni hanya 

berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran serta yang berpengaruh kepada 

neraca. 

c. PPK-SKPD (sesuai dengan fungsi yang berkenaan) menjurnal :  

a) . SPJ Penerimaan dalam jurnal penerimaan kas. 

Bukti Penerimaan Kas antara la in :  

Tanda Bukti Penerimaan ;  

Surat tanda setoran (STS); 

Bukti transfer; 

Nata Kredit; 
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Bukti penerimaan lainnya. 

b). SPJ Pengeluaran dalam jurnal pengeluaran kas. 

Bukti pengeluaran kas antara la in: 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

Bukti transfer; 

Nata Debit; 

Bukti pengeluaran la innya. 

c). Bukti memorial transaksi aset tetap dalam jurnal umum. 

Bukti Memorial transaksi aset tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang 

terdiri dar i :  

BA penerimaan barang ; 

BA serah terima barang ; 

BA penyelesaian pekerjaan ; 

d). Bukti memorial transaksi selain kas dalam jurnal umum.  

Bukti Memorial transaksi selain kas dibuat berdasarkan bukti transaksi yang 

terdiri dari : 

BA penerimaan barang; 

SK penghapusan barang; 

Surat pengiriman barang; 

SK mutasi barang; 

BA pemusnahan barang; 

BA serah terima barang; 

BA peni laian; 

d. Jurnal-jurnal tersebut oleh PPK-SKPD sesuai fungsi yang berkenaan secara 

periodik diposting ke Register Buku Besar SKPD. 

e. Berdasarkan Buku Besar SKPD, PPK-SKPD membuat Neraca Saide SKPD. 
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BAGAN ALIR AKUNTANSI PENERJMAAN 

PE.JABAT PENGELOl.A KEUANGAN • SKPD 
BENDAHARA 

PENERJMAAN Fungsi Verifikasi . . . Fungsi Akuntansi Neraca 
Fungs1 Akuntans1 Penenrnaan (Aset, Utang dan Selain Kas) 

Register 
Jurnal 
Umum 

Bukti 
Jurnal --� Urnurn 

Jurnal Korolari 

Register 
Jurnal Pene 

rirnaan 

Posting 

Buku Besar 

Pembuatan Neraca 
Saldo' Laporan 

Buat Jurnal 
Koreksi 
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BAGAN ALIR AKUNTANSI PENGELUARAN 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN • SKPD 
BENDAHARA 

PENGELUARAN Fungsi Verifikasi · Fungsl Akuntansl Neraca 
Fungsl Akuntansl Pengeluaran (Aset, Utang dan Selaln Kas) 

Buat Jurnal 
Koreksi 
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2) Akuntansi SKPKD 

Prosedur akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah 

sebagai berikut: 

a .  BUD cq. Fungsi Pelaporan mencatat Nata Kredit dan SP2D/Nota Debet ke dalam 

Register Penerimaan/ Pengeluaran Kas; 

b. BUD cq. Fungsi Pelaporan kemudian mencatat ke dalam Buku Kas Umum; 

c. Berdasarkan Buku Kas Umum, BUD membuat Laporan Posisi Kas Harian; 

d .  BUD menyerahkan Laporan Posisi Kas Harian yang di lampir i  Nata Kredit dan Nata 

Debet kepada Fungsi Akuntansi SKPKD; 

e. Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi SKPKD (Fungsi 

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran) melakukan penjurnalan dalam Jurnal 

Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas; 

f. Fungsi Akuntansi Neraca menjurnal Bukti Memorial transaksi aset I utang dan 

Bukti Memorial transaksi Selain Kas ke dalam Jurnal Umum; 

g .  Fungsi Akuntansi SKPKD (sesuai dengan fungsi berkenaan) memposting jurnal 

jurnal tersebut ke dalam Buku Besar SKPKD; 

h .  Berdasarkan Buku Besar SKPKD, Fungsi Akuntansi cq. Fungsi Verifikasi & 

Pelaporan membuat Neraca Saldo dan Laporan Arus Kas SKPKD; 

1 .  Fungsi Akuntansi cq. Fungsi Verifikasi & Pelaporan menyusun Laporan 

Keuangan SKPKD [Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas 

(LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)]. 
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Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kata Mojokerto 



Akuntansi dan Pe/aporan 

R:Etirg 

H:ria, 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto 



Akuntansi don Pelaporan 

G. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI DI SKPD DAN 

SKPKD 

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menunjukkan keseluruhan transaksi 

akuntansi Pemerintah Daerah. Transaksi akuntansi berasal dari SKPKD atau SKPD yang 

dapat saling mempengaruhi. Dokumen sumber menjadi bukti transaksi dasar yang 

dicatat dalam berbagai formulir akuntansi untuk menghasi lkan laporan keuangan SKPD 

dan SKPKD. 

Untuk dapat menghasi lkan laporan keuangan tersebut, maka sistem akuntansi 

pemerintah daerah meliputi : 

• Akuntansi pendapatan ; 

• Akuntansi belanja ; 

• Akuntansi pembiayaan ; 

• Akuntansi PFK ; 

• Akuntansi aset tetap ; 

• Akuntansi koreksi kesalahan ; 

• Akuntansi awal tahun. 

A. Akuntansi Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah daerah. 

Yang dimaksud dengan prosedur akuntansi pendapatan adalah tata cara dan 

perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan baik berupa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan la in- la in .  Akuntansi 

pendapatan di laksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan diakui 

dan dicatat berdasarkan jumlah brutonya dan tidak dikompensasi dengan 

pengeluaran. 

Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat berupa : 

• Pendapatan atas penerimaan asli daerah baik itu pajak daerah, retribusi daerah, 

maupun yang lainnya yang diterima melalu i  SKPD .  

• Pendapatan pada tingkat pemerintah daerah seperti pendapatan yang berasal dari 

dana perimbangan atau dana bagi hasi l ,  yang diterima melalui  SKPKD.  

1 .  Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah/PAD la innya 

Dokumen yang digunakan sebagai bukti dasar pencatatan transaksi tersebut 

meliputi :  

• Surat Ketetapan Pajak Daerah ; 
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• Surat Ketetapan Retribusi Daerah ; 

• Surat Tanda Setoran (STS) ; 

• Nota kredit bank ; 

• Bukti transfer ; 

• Dokumen lainnya. 

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau Surat Ketetapan 

Retribusi (SKR), wajib pajak/wajib retribusi melakukan penyetoran atas SKP 

Daerah atau SKR tersebut. Penyetoran dapat di lakukan dengan dua cara yaitu ; 

wajib pajak daerah atau wajib retribusi dapat menyetorkan pajak 

daerah/retribusi daerah langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendahara 

Penerimaan di SKPD. 

2. Penyetoran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi langsung ke Kas 
Daerah. 

Berdasarkan Surat Tanda Setoran/nota kredit bank di lakukan jurnal sebagai 

berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD : 

Kade 
Uraian Deb et Kredit 

Rekeninq 
R/K Pusat xxx 

Patak /Retribusi Daerah (rincian obyek) xxx 

Atas setoran tersebut berdasarkan nota kredit dari Bank atau laporan kas harian, 

maka SKPKD akan menjurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD : 

Kode 
Uraian Deb et Kredit Rekening 

Kas di Kas Daerah xxx 

R/K SKPD xxx 

3. Penyetoran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi melalui Bendahara 

Penerimaan di SKPD. 

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima setoran dari wajib pajak/retribusi 

berupa bukti penerimaan. 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD : 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

Pendapatan vane Ditanqquhkan xxx 
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Pada saat Bendahara Penerimaan menyetarkan penerimaan pajak/retribusi ke 

Kas Daerah dengan menggunakan dakumen surat tanda setaran (STS), maka 

PPK SKPD mencatat: 

Jurnal  yang dibuat aleh SKPD: 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Pendapatan vane Ditanaauhkan xxx 

Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah xxx 

(rincian obvek) 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekening 

R/K Pusat xxx 

Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kode Uraian De bet Kredit Rekeninq 
Kas di Kas Daerah xxx 

R/K SKPD xxx 

( SKPD Yena Bersanokutan) 

4. Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana 

Alakasi Umum (DAU) dan Dana Alakasi Khusus (DAK) yang diterima oleh BUD 

a. Penerimaan dari Pemerintah Pusat 

Pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi 

Hasi l ,  Dana Alakasi Umum (DAU) dan Dana Alakasi Khusus (DAK). Berdasarkan 

nota kredit dari bank atau bukti transfer atau SP2D LS dari KPPN, dibuat jurnal 

oleh SKPKD 

Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kade Uraian De bet Kredit Rekeninq 
Kas di Kas Daerah xxx 

Dana Bagi Hasil . . . .  xxx 

Dana Alakasi Umum (DAU) 
Dana Alakasi Khusus (DAK) 

Jurnal-jurnal yang telah dibuat tersebut kemudian secara periadik 

(harian/mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran) dibukukan (dipasting) ke 

dalam buku besar dan buku pembantu. Untuk menyusun laporan keuangan, 

saldo-saldo yang ada dalam buku besar dipindahkan ke neraca salda. 
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B. Akuntansi Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi belanja adalah tata cara dan 

perlakukan akuntansi atas belanja yang dilakukan oleh SKPD/SKPKD menyangkut 

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. 

Proses belanja dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan 

(UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), atau pembayaran Langsung (LS) yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pembayaran UP/GU/TU 

Uang persediaan (UP) merupakan uang muka kerja yang diberikan oleh 

Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk 

membiayai belanja yang tidak dapat dibayar dengan SP2D LS. Sedangkan 

pembayaran dengan ganti uang (GU) merupakan pengganti atas Uang Persedian 

(UP) yang telah digunakan (pembayaran di lakukan sebesar bukti-bukti rii l yang 

dipertanggungjawabkan dalam Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban). 

Tambahan Uang (TU) merupakan tambahan atas uang persediaan apabi la UP 

tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan di laksanakan yang 

sifatnya mendesak. Pembayaran dengan mekanisme UP/GU/TU antara lain 

digunakan untuk melakukan pembayaran belanja pegawai, barang dan jasa, atau 

belanja modal sampai dengan batas jumlah tertentu yang ditentukan oleh 

Peraturan Walikota. 

a .  Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka PPK 

SKPD menerbitkan SPM-UP, setelah ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diajukan kepada PPKD untuk 

diterbitkan SP2D, pada saat SP2D diterbitkan di lakukan jurnal sebagai 

ber ikut:  

Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

R/K Pusat xxx 

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
R/K SKPD xxx 

( SKPD yang bersangkutan) 

Kas di Kas Daerah xxx 
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b.  Bendahara Pengeluaran membayar pengeluaran-pengeluaran langsung 

kepada pihak ketiga (tanpa melalui PPTK), atas bukti-bukti pengeluaran 

tersebut dibuatkan SPJ GU dan dilakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade Uraian Deb et Kredit 
Rekeninq 

Uanq Muka Operasianal XX)( 

Kas di Bendahara Penqeluaran XX)( 

c. Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kepada PPTK, maka dilakukan 

jurnal sebagai berikut: 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Paniar PPTK xxx 

Kas di Bendahara Penqeluaran xxx 

d .  PPTK mempertanggungjawabkan panjar yang diterima kepada Bendahara 

Pengeluaran, maka di lakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Uang Muka Operasianal XX)( 

Paniar PPTK xxx 

e. Berdasarkan SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka PPK 

SKPD menerbitkan SPM-GU, setelah ditandatangani aleh Pengguna Anggaran 

kemudian diajukan kepada SKPKD untuk diterbitkan SP2D-GU. 

Pada saat SP2D-GU diterbitkan, maka jurnal yang di lakukan adalah sebagai 

berikut : 

Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
R/K SKPD XX)( 

( SKPD vena bersanqkutan) 

Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Kas di Bendahara Penqeluaran xxx 

R/K Pusat XX)( 
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Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Belanja . . . .  xxx 

(  Rincian Obvek Belania1 

Uanq Muka Operasional xxx 

Sedangkan atas penerbitan SP2D-GU NIHIL yang merupakan pengakuan 

belanja tanpa penggantian uang persediaan, SKPKD tidak membuat jurnal 

dan pada SKPD dijurnal sebagai berikut : 

Kode Uraian Deb et Kredit 
Rekeninq 

Belanja xxx 

( Rincian Obvek Belsnie) 

Uanq Muka Operasional xxx 

f. Berdasarkan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka PPK 

SKPD menerbitkan SPM-TU. Setelah ditandatangani oleh Pangguna 

Anggaran/Kuasa PA kemudian diajukan kepada SKPKD untuk diterbitkan 

SP2D-TU, pada saat SP2D-TU diterbitkan dilakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
R/K SKPD xxx 

( SKPD vena bersenokuterii 

Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Kas di Bendahara Penqeluaran xxx 

R/K Pusat xxx 

g.  Pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibiayai dari SP2D tambahan 

uang persediaan ( TU ) 

Saat pembuatan SPJ TU, di lakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Uanq Muka Operasional xxx 

Kas di Bendahara Penqeluaran xxx 

Saat penerbitan SP2D-TU NIHIL yang merupakan pengakuan belanja atas 

penggunaan tambahan uang (TU) oleh SKPD, dibuat jurnal sebagai berikut : 
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Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

setama (Rincian Obyek Be/anja) )()()( 

Uanq Muka Operasional )()()( 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyetoran sisa tambahan uang (TU) 

persediaan. 

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD: 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Kas di Kas Daerah )()()( 

R/K SKPD )()()( 

( SKPD vena bersanqkutan) 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

R/K Pusat )()()( 

Kas di Bendahara Pengeluaran )()()( 

2) Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) 

Mekanisme pembayaran langsung (LS) digunakan untuk melakukan pembayaran 

atas belanja yang sudah didukung bukti-bukti pengeluaran antara la in :  belanja 

pegawai, pengadaan aset tetap, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pengeluaran 

pembiayaan, dan la in- la in. 

Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan 

belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan hanya dikelola oleh SKPD 

yang juga berfungsi sebagai SKPKD. 

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka PPK 

SKPD menerbitkan SPM-LS. Setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 

kemudian diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SP2D-LS. 

Pada saat SP2D diterbitkan/dicairkan dilakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD/SKPKD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Belanja/hibah/bantuan/bagi )()()( 

hasil/pengeluaran pembiayaan 
R/K Pusat )()()( 
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Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

R/K SKPD xxx 

( SKPD yang bersangkutan) 

Kas di Kas Daerah xxx 

3) Pengembalian atas belanja pada tahun anggaran berjalan 

Penyetaran uang ke Rekening Kas Umum Daerah atas kelebihan belanja tahun 

berjalan mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan (misalnya kelebihan 

pembayaran gaji pegawai), atas dasar bukti penyetaran (STS) maka dilakukan 

jurnal sebagai berikut: 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekening 

R/K Pusat xxx 

Belanja . . .  xxx 

(  Rincian obvek Belanja) 

Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Kas di Kas Daerah xxx 

R/K SKPD xxx 

( SKPD vena bersanqkutan) 

4) Koreksi atas belanja tahun sebelumnya 

Penyetaran uang ke Rekening Kas Umum Daerah atas koreksl kelebihan belanja 

tahun anggaran sebelumnya merupakan pendapatan tahun berjalan, dan diakui 

sebagai la in- lain PAD yang sah. Berdasarkan bukti penyetaran (STS) maka 

dilakukan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal yang dibuat aleh SKPKD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Kas di Kas Daerah xxx 

R/K SKPD xxx 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade Uraian De bet Kredit Rekening 
RiK Pusat xxx 

Lain-lain PAD Yang Sah xxx 

(Rincian dari Obyek Pendapatan 
dari Pengembalian) 
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Jurnal-jurnal yang telah dibuat tersebut kemudian secara periadik 

(harian/mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran) dibukukan (dipasting) ke 

dalam buku besar dan buku pembantu. Untuk menyusun Laparan Keuangan, 

saldo-saldo yang ada dalam buku besar dipindahkan ke neraca saldo. 

c. Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Transaksi pembiayaan hanya terjadi di SKPKD dalam fungsinya sebagai PPKD. 

1. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penerimaan pinjaman, penerimaan 

kembali pemberian pinjaman, transfer dari dana cadangan, penerimaan hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d l l .  

Fungsi akuntansi SKPKD menerima laparan posisi kas harian dari BUD, yang 

selanjutnya akan menjadi dakumen sumber penjurnalan akuntansi pembiayaan. 

Dari laparan harian posisi kas tersebut, fungsi akuntansi akan mengidentifikasi 

penerimaan kas yang berasal dari pener imaan pembiayaan. Berdasarkan 

dakumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD menjurnal penerimaan kas dari 

penerimaan pembiayaan sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat a leh PPKD 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Kas Oaerah )()()( 

Penerimaan Pembiayaan )()()( 

( Rincian Penerimaan Pembiayaan 
veno bersenokutsrii 

Selain jurnal yang mempengaruhi jumlah kas daerah tersebut, harus dibuat juga 

jurnal korolari atas transaksi penerimaan pembiayaan yang mempengaruhi 

rekening tertentu di neraca sebagai berikut : 

• Mempengaruhi rekening kewajiban jangka panjang, misal pinjaman dalam 

negeri atas transaksi penerimaan pinjaman daerah. 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
EDI - Dana yang harus disediakan )()()( 

untuk kewatiban ik panianq 

Kewaj iban jangka panjang )()()( 

( rincian obyek) 
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• Mempengaruhi rekening investasi jangka panjang, misal atas penjualan 

penyertaan modal . 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

EDI - Diinvestasikan dalam investasi )()()( 

ianoka oanianc 

Investasi Jangka Panjang )()()( 

(rincian obyek) 

• Mempengaruhi dana cadangan akibat pencairan dan pemanfaatan dana 

cadangan. 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekening 
Ekuitas Dana Cadanqan )()()( 

Dana Cadangan )()()( 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang diperuntukkan bagi pembayaran pokok hutang, penambahan 

investasi jangka panjang, penyertaan modal pemerintah daerah, pemberian 

pinjaman kepada pihak ketiga, atau pembentukan dana cadangan. 

Atas pengeluaran kas daerah berdasarkan bukti-bukti berupa SP2D atau bukti 

transfer atau bukti yang lainnya, SKPKD akan menjurnal : 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Pengeluaran Pembiayaan )()()( 

(Rincian Pengeluaran Pembiayaan 
yang bersangkutan) 

Kas di Kas Daerah )()()( 

Selain jurnal yang mempengaruhi jumlah kas daerah tersebut, harus dibuat 

juga jurnal korolari yang mempengaruhi rekening tertentu di neraca atas 

ransaksi pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut : 

• Mempengaruhi rekening kewajiban jangka panjang, misal pinjaman dalam 

negeri atas transaksi pelunasan (sebagian) pokok hutang. 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Kewajiban Jangka Panjang )()()( 

(rincian obvek) 
EDI - Dana yang harus disediakan )()()( 

untuk kewaiiban ik oaniano 
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• Mempengaruhi rekening investasi jangka panjang, misal penyertaan modal 

atas penambahan ni lai penyertaan modal 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Investasi Jangka Panjang )()()( 

(rincian obvek) 

EDI - Diinvestasikan dalam )()()( 

investasi jangka panjanq 

• Mempengaruhi dana cadangan akibat penambahan atau pembentukan dana 

cadangan 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Dana Cadanqan )()()( 

Ekuitas dana Cadanqan )()()( 

Jurnal-jurnal yang telah dibuat tersebut kemudian secara periodik 

(harian/mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran) dibukukan (diposting) ke 

dalam buku besar dan buku pembantu. Untuk menyusun laporan keuangan, 

saldo-saldo yang ada dalam buku besar dipindahkan ke neraca saldo. 

D. Akuntansi Perhitungan Fihak Ketiga 

Perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah merupakan utang bendahara pengeluaran 

atau pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan bendahara 

pengeluaran atau pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan 

lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Ni la i  (PPN), iuran 

Askes, Taspen, dan Taperum. 

Penerimaan PFK terjadi pada saat Bendahara Umum Daerah melakukan 

pemotongan secara langsung atas SP2D yang dibayarkan kepada bendahara 

pengeluaran atau terjadi pada saat bendahara pengeluaran memungut /memotong 

pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga. 

Jurnal pada saat penerimaan PFK oleh BUD atas pemotongan SP2D LS dijurnal 

sebagai berikut : 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekenino 

Belania )()()( 

Kas di Kas Daerah )()()( 

Penerimaan PFK )()()( 

Kode 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Penerimaan PFK )()()( 

Hutang PFK PFK xxx 
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Sedangkan jika bendahara pengeluaran memungut pajak negara sebagai 

penerimaan PFK dijurnal sebagai berikut : 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Kas di Bendahara Penqeluaran )()()( 

Penerimaan PFK )()()( 

Kode Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Penerimaan PFK )()()( 

Hutanc PFK )()()( 

Pengeluaran PFK terjadi pada saat BUD atau bendahara pengeluaran menyetorkan 

pajak atau pungutan lainnya kepada pihak-pihak yang berhak. Pembayaran utang 

PFK dilakukan dengan mekanisme pengeluaran non anggaran. 

Jurnal pada saat pengeluaran PFK oleh BUD atau bendahara pengeluaran adalah 

sebagai berikut : 

Kode Uraian De bet Kredit Rekeninq 
Penoeluaran PFK )()()( 

Kas di Kas Dae rah atau di )()()( 

Bendahara Penoeluaran 

Kade Uraian De bet Kredit Rekening 
Hutanq PFK )()()( 

Penoeluaran PFK )()()( 

Pencatatan dengan jurnal tersebut diatas hanya mempengaruhi Laporan Arus Kas 

(LAK) dan Neraca daerah, tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

E. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 

Prosedur akuntansi aset tetap digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap 

penambahan dan pengurangan aset tetap. Penambahan aset tetap berasal dari 

pembelian/pembangunan yang berasal dari APBD, hibah/sumbangan dari pihak 

lain dan sumber lainnya. Pengurangan aset dapat berupa 

penghapusan/pemusnahan dan penjualan aset tetap yang sudah tidak digunakan 

lagi karena rusak atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan pemerintah 

daerah. Pengurangan aset tetap dilakukan setelah ada persetujuan dari pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Prosedur akuntansi akuntansi aset tetap pada SKPD dan SKPKD meliputi 

serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mula i  pencatatan, 

pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan 

dengan aset tetap pada SKPD dan SKPKD. 

1 .  Penambahan dari Aktivitas Pembel ian/Pembangunan 

Pencatatan aset tetap dimula i  dengan jurnal belanja sebagaimana diuraikan 

pada prosedur akuntansi belanja di bagian sebelumnya, sedangkan untuk 

mencatat aset tetap da lam neraca digunakan jurnal korolari. 

Jurnal korolari tersebut di lakukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti 

keuangan yaitu SP2D, rekening bank dan bukti pembayaran lainnya serta 

bukti-bukti perpindahan kepemilikan aset tetap antara la in BA penyelesaian 

fisik pembangunan, BA penerimaan barang, BA penyerahan barang atau 

bukti-bukti lainnya. Transaksi tersebut dicatat di buku jurnal umum karena 

tidak menyangkut penerimaan atau pengeluaran kas. 

Adapun jurnal korolari untuk mencatat penambahan aset tetap yang berasal 

dari belanja modal sebagi berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD : 

Kade Uraian Debet Kredit Rekeninq 
Aset Tetap xxx 

(Rincian Aset Te tap Yang 
Bersanokutan J 

EDI - Diinvestasikan Dalam Aset xxx 

Tetap 

2. Penambahan aset tetap dari hibah atau sumbangan 

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, aset yang diperoleh dari 

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan 

dalam jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal .  Sehingga 

berdasarkan berita acara serah terima (BAST) barang dari hibah atau 

sumbangan yang diterima, maka dibuat jurnal untuk pengakuan pendapatan 

dan belanja serta jurnal  pengakuan aset di neraca sebesar ni lai perolehan 

sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat pendapatan dan belanja: 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Beiania Modal xxx 

Pendapatan H ibah xxx 
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Jurnal karolari yang dibuat aleh SKPD untuk mencatat peralehan aset: 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Aset Tetap xxx 

(Rincian Aset Te tap Yang 

Bersangkutan J 

EDI - Diinvestasikan Dalam Aset xxx 

Tetap 

3. Penghentian Pemanfaatan Aset Tetap 

Aset Tetap yang dihentikan pemanfaatannya antara lain disebabkan karena 

rusak berat atau sebab la in sehingga aset tetap tersebut sudah tidak dapat 

digunakan lagi, dalam penghentian ini aset tetap tersebut dilakukan 

reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset la in- la in .  

Jurnal yang di lakukan untuk mereklasifikasi aset tetap menjadi aset lain- lain ; 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekening 
EDI - Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx 

Aset Tetap . . . .  xxx 

(Rincian Aset Te tap yg 

bersenokatsn) 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

Aset Lain - lain xxx 

EDI - Diinvestasikan Dalam Aset xxx 

Lainnva 

4. Pengurangan aset tetap 

Pengurangan aset tetap dapat di lakukan dengan pemusnahan atau dengan 

penjualan. 

a ) Dengan pemusnahan 

Pemusnahan di lakukan terhadap aset tetap yang sudah tidak dapat 

digunakan lagi karena rusak berat atau secara teknis sudah tidak berfungsi 

dan tidak mempunyai ni lai ekanamis (tidak laku dijual). Pemusnahan dapat 

dilakukan terhadap aset tetap yang sebelumnya sudah dilakukan 

reklasifikasi menjadi aset lain- lain dan terhadap aset tetap yang 

sebelumnya belum di lakukan reklasifikasi menjadi aset lain-lain. 

Berdasarkan keputusan mengenai pemusnahan aset tetap dari pejabat 

yang berwenang atau berita acara pemusnahan aset tetap, kemudian 

di lakukan jurnal sebagai berikut : 

• Terhadap aset tetap yang sebelumnya sudah dilakukan reklasifikasi 

menjadi aset la in- la in 
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Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekening 

EDI - Diinvestasikan Dal am Aset xxx 

Lainnva 
Aset lain- lain xxx 

• Terhadap aset tetap yang sebelumnya belum dilakukan reklasifikasi 

menjadi aset la in- la in 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade Uraian Debet Kr edit 
Rekeninq 

EDI - Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx 

Aset Tetap )()()( 

(Rincian A set Te tap Yang 
Bersenokuten J 

b) Dengan Penjualan 

Pencatatan penjualan aset tetap dibedakan terhadap aset tetap yang 

belum dihentikan pemanfaatan dan terhadap aset tetap yang sudah 

dihentikan pemanfaatnnya serta sudah dilakukan reklasifikasi ke aset lain 

la in .  Berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

penjualan aset tetap tersebut dan bukti penyetaran hasil penjualan (STS), 

kemudian di lakukan jurnal sebagai berikut : 

• Penjualan Aset Tetap Yang Belum Dihentikan Pemanfaatannya 

Untuk mengeluarkan aset tetap yang dijual dari daftar aset tetap, maka 

dilakukan jurnal sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat aleh SKPD: 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekeninq 

EDI - Diinvestasikan Dalam Aset )()()( 

Tetap 
Aset Tetap )()()( 

(Rincian Aset Te tap Yang 
Bersenokuten) 

• Penjualan Aset Tetap Yang Telah Dihentikan Pemanfaatannya dan 

Sudah Direklasifikasi Menjadi Aset Lain-Lain 

Untuk mengeluarkan aset lain- lain yang dijual dari daftar aset tetap, 

maka dilakukan jurnal sebagai berikut : 
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Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
EDI - Diinvestasikan Dal am Aset xxx 

Lainnya 
Aset Lain-Lain xxx 

(Rincian Aset Lain-Lain Yang 
Bersangkutan) 

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi da lam pengerjaan adalah aset-aset dalam proses pembangunan 

yang belum dapat digunakan untuk operasional kegiatan pemerintah daerah 

sampai dengan tahun anggaran berakhir. 

Pencatatan yang dilakukan mula i  dengan pembayaran sampai pencatatan 

konstruksi dalam pengerjaan di neraca. Jurnal untuk mencatat belanja yang 

dikeluarkan dalam rangka pembayaran konstruksi dalam pengerjaan sama 

dengan prosedur akuntansibelanja modal sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, sedangkan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan dalam 

neraca digunakan jurnal korolari. Jurnal korolari tersebut dilakukan dengan 

mendasarkan pada bukti-bukti keuangan misalnya SP2D, rekening bank dan 

bukti pembayaran lainnya serta bukti pembangunan fisik yaitu laporan 

pelaksanaan pekerjaan, BA penyelesaian fisik pembangunan dan bukti-bukti 

fisik lainnya yang berhubungan dengan konstruksi dalam pengerjaan dimaksud. 

i .  Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Untuk membukukan konstruksi dalam pengerjaan dalam neraca dilakukan 

dengan jurnal korolari sebagai berikut : 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Rekeninq 
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx 

EDI - Diinvestasikan dalam AT xxx 

b. Pemindahan Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap 

Pada saat konstruksi dalam pekerjaan (BDP) sudah selesai dibangun dan 

sudah siap digunakan untuk operasional pemerintah daerah, maka ni lai 

konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap. Berdasarkan bukti 

bukti penyelesaian fisik bangunan dan bukti-bukti fisik lainnya yang 

berhubungan dengan aset tetap dimaksud, maka di lakukan jurnal sebagai 

ber ikut :  
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Jurnal yang dibuat oleh SKPD: 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

Aset Tetap xxx 

(Rincian Aset Te tap Yang 

sersenokuten) 

Konstruksi dalam Penqerjaan xxx 

F. Akuntansi Koreksi Kesalahan 

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan 

yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau 

periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi 

agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 

yang seharusnya. 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode 

sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin 

timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh 

pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam 

penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, 

kecurangan atau kelalaian. 

Berikut ini beberapa prosedur akuntansi atas koreksi kesalahan 

a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan baik 

yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, di lakukan dengan pembetulan 

pada akun yang bersangkutan pada periode berjalan. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode 

tersebut belum diterbitkan, di lakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. 

c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi 

secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkan, di lakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan la in- la in,  akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. 

d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 

penerimaan kembal i belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 

secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan la in- lain. 
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e. Kareksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang 

terjadi pada periade-periade sebelumnya dan mempengaruh posisl kas, 

apabila laparan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. 

G. Akuntansi Penyesuaian Awai Tahun 

Pada awal tahun berikutnya, perkiraan-perkiraan yang di reklasifikasi dan diakui 

pada akhir tahun harus dijurnal bal ik ke pasisi semula, antara lain :  

a .  Piutang Penjualan Angsuran 

Kade Uraian De bet Kredit 
Rekeninq 

EDL-Cadanqan untuk Piutanq )()()( 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan )()()( 

Anqsuran (TGR) 

Kade 
Uraian De bet Kredit 

Rekenina 
Tagihan Penjualan Angsuran )()()( 

TGR )()()( 

EDI- Diinvestasikan Dalam Aset )()()( 

Lainnya 

b. Piutang Pajak dan Retribusi 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekenino 

EDL-Cadangan untuk Piutang )()()( 

Piutang Pajak )()()( 

Piutang Retribusi )()()( 

c. Persediaan 

Kade 
Uraian De bet Kredit Rekenina 

EDL-Cadanqan untuk Persediaan )()()( 

Persediaan )()()( 
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H. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

A. JENIS LAPORAN KEUANGAN 

Laparan keuangan yang dihasi lkan ditentukan oleh jenis entitas serta periade 

pelaparan, yang terdiri dari : 

1) Laparan dan Pertanggungjawaban SKPD 

a.  Laparan Realisasi APBD (LRA) 

- Laparan yang menyajikan ikhtisar sumber, alakasi dan pemakaian sumber 

daya ekonorni yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan 

anggaran dalam suatu periade; 

- Laparan tersebut menunjukkan kepatuhan atas pelaksanaan APBD periade 

tertentu ; 

- Laporan Realisasi APBD SKPD "ABCD" ; 

- Periade 1 Januari s/d 31 Desember ; 

b. Neraca 

adalah laparan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan 

ekuitas (kekayaan bersih) pada tanggal tertentu ; 
- Neraca SKPD "ABCD" 

Per tanggal 31 Desember ; 

- Neraca dibuat kamparatif dengan neraca tahun sebelumnya. 

c. Catatan Atas Laparan Keuangan (CALK) 

- Penjelasan naratif, anal isis atau daftar terinci atas ni lai suatu pas yang 

disajikan dalam laparan realisasi APBD, neraca dan laporan arus kas. 

- disajikan secara sistimatis 

Setiap pas dalam LRA, Neraca, (dan Laparan Arus Kas) mempunyai referensi 
si lang dengan informasi terkait dalam CALK. 

2) Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

a. Laparan Realisasi Anggaran ; 

b. Neraca ; 

c. Laparan Arus Kas ; 

d .  Catatan Atas Laparan Keuangan 

Di lampir i  dengan : 

- Laparan Kinerja ; 

- Ikhtiar Laparan Keuangan BUMD. 

B. PERIODE LAPORAN KEUANGAN 

Periode Pelaporan Keuangan dibedakan menjadi : 

1) Laparan Bulanan 

Laporan Realisasi Pendapatan wajib disampaikan oleh SKPD yang mempunyai 
pendapatan kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

setelah bulan anggaran berkenaan berakhir. 

2) Laporan Triwulan 

SKPD wajib menyampaikan : 

a .  Laparan Realisasi APBD ; 
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b. Neraca Saldo ; 
kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 
triwulan anggaran berkenaan berakhir. 

3) Laporan Semesteran 
SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBD 6 Bulan berikutnya kepada 
SKPKD maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran 

berkenaan berakhir. 
SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota 

Mojokerto 6 (enam) Bulan berikutnya atas dasar Laporan Realisasi APBD 6 (enam) 
Bulan berikutnya dari masing-masing SKPD. Untuk SKPKD batas maksimal 
penyelesaian Laporan Realisasi APBD 6 (enam) Bulan berikutnya adalah 10 
(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 

berakhir. 

4) Laporan Tahunan 
SKPD diwajibkan menyerahkan laporan keuangan berupa : 

a) Neraca ; 
b) Laporan Realisasi APBD ; 
c) Catatan atas Laporan Keuangan; 
kepada SKPKD pa l ing lambat minggu pertama bulan Pebruari setelah tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

Apabila batas akhir tanggal penyampaian laporan keuangan dari SKPD kepada 

SKPKD jatuh pada hari l ibur, maka penyampaian laporan keuangan tersebut 
di lakukan satu hari sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan. 
SKPKD d iwaj ibkan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto 
berupa : 
a) Neraca ;  

b) Laporan Realisasi  A P B D ;  

c) Laporan Arus Kas ; 

d) Catatan atas Laporan Keuangan ;  

atas dasar  laporan keuangan  dari masing-masing SKPD. Batas maks imal 
penyusunan laporan keuangan oleh SKPKD adalah 3  (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berkenaan berakhir, sedangkan batas maksimal penyampaian laporan 
keuangan oleh SKPKD kepada BPK adalah 3  (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berkenaan berakhir . 

A. Konversi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang dibuat o leh SKPD maupun laporan keuangan konsolidasi 

pemerintah daerah yang dihasi lkan oleh sistem akuntans i  menggunakan struktur 

kode rekening sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006/59 Tahun 2007 . 

Struktur kode rekening tersebut berbeda dengan struktur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemer intahan. Untuk itu diper lukan langkah konversi agar penyajiannya sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut : 
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1. Laporan keuangan SKPD 

Belanja Tidak Langsung Belanja Operasi 

Belanja Pegawai � Belanja Pegawai 
.> 

Belanja Langsung .r:: Belanja Barang 

Belanja Pegawai 
<> 

Belanja Barang dan Jasa .> 

Belanja Modal � Belanja Modal " 

2. Laporan Keuangan PPKD 

Belanja Tdk Langsung Belanja Operasi 

Sunga Belanja Sunga 

Subsidi Belanja Subsidi 

Hi bah � Belanja Hibah 
"  

Bantuan Sosial Belanja Bantuan 

Sosial 

Belanja Bagi Hasil 

� 
Belanja Bantu an 

Keuangan 

Bantuan Keuangan 

.>. 
Belanja Tidak 

Terduga 

Belanja Tidak Terduga Transfer 

B. Konsolidasi Laporan Keuangan 

Setelah seluruh perkiraan nominal (pendapatan, belanja dan pembiayaan) ditutup, 

maka bagian akuntansi SKPKD dapat membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dan neraca konsolidasi dengan cara menggabungkan seluruh LRA-SKPD dengan LRA 

PPKD serta menggabungkan seluruh neraca SKPD dengan neraca PPKD baik secara 

manual maupun dengan program aplikasi komputer untuk menghasilkan LRA dan 

Neraca pemerintah daerah. 

Untuk membuat neraca konsolidasian pemerintah daerah, maka harus dilakukan 

el iminasi rekening antar kantor yang sal ing berhubungan (reciprocal accounts), yaitu 

rekenlnq R/K SKPD yang dibuat oleh SKPKD dan R/K Pusat yang dibuat oleh SKPD. 

El iminasi di lakukan setelah sebelumnya di lakukan rekonsiliasi atas kedua rekening 

perantara tersebut sehingga menghasi lkan jumlah yang sama. Apabila telah 

dihasi lkan jumlah yang sama, maka jurnal el iminasinya adalah sebagai berikut : 
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Kode Rekeninq Uraian De bet Kredit 

R/K Pusat xxx 

R/K SKPD A xxx 

R/K SKPD B xxx 

dst 

c. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Laporan Keuangan SKPD 

Prosedur penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 

sebagai berikut: 

a .  Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD 

1 ) . PPK-SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran 

pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 

menjadi tanggungjawabnya. Penyusunan laporan ini juga disertai dengan 

prognosis untuk 6 ( enam) bu Ian berikutnya. 

2). Selanjutnya, laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 

(enam) bulan berikutnya disampaikan kepada pejabat pengguna 

anggaran untuk diotorisasi pal ing lambat 7 hari kerja setelah semester 

pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. 

3). Laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 

berikutnya yang telah diotorisasi/ditetapkan oleh Pejabat Pengguna 

Anggaran, selanjutnya disampaikan kepada PPKD paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 

berakhir. 
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B A G A N  A L I R  L A P O R A N  S E M E S T E R  P E R T A M A  

P P K  S K P D  

M u  l a i  

P e m b u a t a n  L a p o r a n  
S e m e s t e r  I  &  

P r o g n o s i s  

L a  o  r a n  

P E N G G U N A  A N G  G A R A N  P P K D  

L a p o r a n  
S e m e s t e r  

7  h a  ri s t  h  S M  I  
L a p o r a n  

S e m e s t e r  

O  t o r i s a s i  

L a  p o  r a n  
S e m e s t e r  

1 0  h a r i  s t l h  S M  I  
L a  p o  r a n  

S e m e s t e r  
P e  rta m a  

P e m b u a t a n  
L S I P e m d a  

b. Laporan Tahunan SKPD 

1) .  Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan 

SKPD yang terdiri dari : 

• Laporan Realisasi Anggaran ; 

• Neraca ; 

• Catatan atas Laporan Keuangan. 

2) .  PPK SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD kepada Pengguna 

Anggaran untuk diotorisasi. 

3) .  Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPD, dan 

membuat Surat Pernyataan. 

4). Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan SKPD berikut Surat 

Pernyataan kepada PPKD pal ing lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 
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BAGAN ALIR LAPORAN AKHIR TAHUN 

PPK SKPD 

Pembuatan Laporan 
(LRA, Neraca & 

CALK) 

La oran LRA 
Laporan (LRA, 

Neraca & 
CALK) 

PENGGUNA ANGGARAN 

Laporan (LRA, 
Neraca & 

CALK) 

PPKD 

Surat 
Pernyataan 

Laporan (LRA, 
Neraca & 

CALK) 

Surat 
.__---------+.i Pernyataan 

Laporan (LRA, 
Neraca & 

CALK) 

Pembuatan 
LK Pemda 

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Prosedur penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

1 ) . Berdasarkan la po ran realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 

( enam) bu Ian berikutnya dari SKPD-SKPD, PPKD menyusun laporan 

realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 

berikutnya pal ing lama minggu kedua bulan Ju l i  tahun anggaran 

berkenaan. 

2) .  Selanjutnya laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 

6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku 

koordinator pengelolaan keuangan daerah. 
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3). Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 

bulan berikutnya diteruskan kepada Walikota untuk diotorisasi; 

4). Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 

bulan berikutnya yang telah diotorisasi Walikota disampaikan ke DPRD 

pal ing lama akhir bulan Jul i  tahun anggaran berkenaan untuk dilakukan 

pembahasan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. 

BAGAN Al.JR� S�STER PERTAMA 

PPKD SEKRETARJS DAERAH WALIKOTA DPRD 

Laporan 
Serrester 

Pertarra 

SKPI) 

Laporan 
Serrester 

Pertarra 

SKPI) 

Perrouatan Laporan 

Serrester- I & 

Prognosis Perr'da 
Laporan Smt. I 

L.aporan Srrt. I Laporan Srrt. I 

& Prognosis & Prognosis 

Perrda 1 Perr'da 1 
Paling Larrbat Paling Larrbat 

ninggu II bin Juli ninggu Ill bin Juli 

Laporan Smt. I 
& Prognosis 

Perr'da 

L.aporan Smt. I 
& Prognosis 

Perrda 

Paling Larrbat 
AAhir bin Juli 

Laporan Srrt. I 

& Prognosis Perr'da 

Laporan Srrt. I 

& Prognosis Perr'da 

b. Laporan Tahunan 

1) .  Fungsi Akuntansi cq. Fungsi Pelaporan SKPKD melakukan konsolidasi 

(penggabungan) Laporan Keuangan SKPKD dan Laporan Keuangan SKPD 

yang diserahkan oleh PPK-SKPD. 
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2) .  Proses konsolidasi tersebut menghasi lkan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari :  

1) .  Laporan Realisasi Anggaran; 

2 ) .  Neraca; 

3 ) .  Laporan Arus Kas; dan 

4). Catatan atas Laporan Keuangan. 

3) .  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut di lampiri dengan Laporan 

Keuangan Perusahaan Daerah. 

4). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Perusahan 

Daerah diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD ke PPKD untuk diotorisasi. 

S) .  PPKD mengotorisasi Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Laporan 

Keuangan Perusahaan Daerah. 

6). Inspektorat melakukan review atas LKPD bersamaan dengan proses 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau setelah LKPD 

tersebut selesai disusun namun belum diserahkan ke Walikota. 

7). PPKD menyampaikan LKPD yang telah direview dan laporan keuangan 

Perusahaan Daerah kepada Walikota. 

8). Setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan 

Keuangan Perusahaan Daerah, Laporan hasil review LKPD oleh Inspektorat, 

Walikota membuat surat pernyataan. Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dan Perusahaan Daerah beserta Surat Pernyataan Walikota 

berlanjut ke proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Hal-hat yang harus diperhatikan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dengan 

menggunakan Aplikasi Simda Keuangan versi 2 . 1  adalah sebagai berikut: 

1. Saldo Awai 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah terutama dalam PSAP no. 2 paragraf 7 menyatakan bahwa: Laporan Realsasi 

Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya 

ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah 

dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 

Untuk itu dalam Aplikasi Simda Keuangan versi 2 .1 ,  Laporan Keuangan juga akan 

disajikan secara komparatif sehingga fungsi Pembukuan atau Akuntansi harus 

melakukan penginputan Saldo Awai ( Saldo Awai Neraca, Saldo Awai LRA dan LAK ). 
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2. Transaksi Tahun Berjalan 

Dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan versi 2 .1 ,  pencatatan atas transaksi 

tahun berjalan akan secara otomatis dilakukan oleh program apl ikasi pada saat 

pelaksanaan penatausahaan keuangan. Jika semua transaksi berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ada, maka pada saat pembuatan laporan, fungsi pembukuan hanya 

melakukan proses posting. 

3. Koreksi dan Penyesuaian 

Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menqqunakan Jurnal Koreksi dapat di lakukan 

sepanjang tahun. 

Penyesuaian merupakan kegiatan pembetulan akuntansi di akhir tahun sehingga pos-pos 

yang ada di Laporan Keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tindakan 

penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan Jurnal Penyesuaian, biasanya 

dilakukan pada akhir tahun. Hal-hal yang biasanya akan di lakukan penyesuaian antara 

la ian:  Saldo kas, persediaan, aktiva dalam pengerjaan, utang dan piutang . 

. WALIKOTA MOJOKERTO 

A B D U L G A N 1 $0 E H A R T O N O  
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