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Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh 

BUD. 

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam 
APBD 



Pengguna 
Anggaran (PA) 

Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) 

Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD (PPK-
SKPD) 

Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) 

Bendahara 



Tugas PA 
• menyusun RKA-SKPD;  

• menyusun DPA-SKPD;  

• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau 
pengeluaran pembiayaan;  

• melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;  

• melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;  

• melaksanakan pemungutan retribusi daerah;  

• mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 
ditetapkan;  

• menandatangani SPM;  

• mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;  

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;  

• mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;  

• menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;  

• menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 
keuangan daerah 

• melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

Permendagri 77/2020 



Kewenangan PA 

 
• menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

• Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);  
• Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;  
• menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan  
• menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  



Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA 

 
• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja;  
• melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;  
• melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;  
• mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan;  
• melaksanakan pemungutan retribusi daerah;  
• mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan  
• melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  



PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang 
PA/KPA 

• mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;  

• menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
dan  

• menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/jasa.  



• Tugas mengendalikan dan melaporkan 
pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan 
meliputi: 

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan;  

- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

- melaporkan perkembangan pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA  

 



• Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka 
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan 
Kegiatan/Sub kegiatan; 

- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
ketentuan perundang-undangan; dan 

- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 
dokumen pelaksanaan kegiatan.  

 



PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD: 

 
• melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;  
• menyiapkan SPM;  
• melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran;  
• melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan  
• menyusun laporan keuangan SKPD.  
• melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan  
• menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM  
 



BUKTI 
YANG 

LENGKAP 
DAN SAH 

PENERIMAAN PENGELUARAN 



Penatausahaan Bendahara penerimaan 

 Wajib bayar menyetor PAD sesuai dengan nilai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah/Dokumen lain yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan (BPn)/Bendahara Penerimaan 

Pembantu (BPnP)/Kasir/Loket Penerimaan di SKPD. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis 

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 

lainnya, penyetoran penerimaan ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) dapat melebihi 1 (satu) hari, 

yaitu paling lama seminggu sekali dengan persetujuan Kepala SKPD, sedangkan penyetoran lebih dari seminggu 

dengan Peraturan Gubernur 



Undangan (jika ada) 

Surat perintah 
tugas 

Kwitansi Perorangan 

SPPD lembar II 



Surat Perintah Tugas 

SPPD lbr I dan II 

Laporan Perjalanan 
Dinas 

Rincian biaya dan 
bukti pendukung 



Undangan dan/atau 
SPT dari lembaga 
(jika ada) 

Kwitansi 
perorangan/daftar 
penerima uang transport 

FC identitas diri 



SPT Gub 

SPPD lbr I 
dan II 

Laporan 
Perjalanan Dinas 

Bukti Dukung 
sesuai ketentuan 
berlaku 

FC Paspoar Dinas Visa 

Ijin Mendagri 



Kwitansi Pembayaran 

FC KTP Penjual 

Nota 
Pembelian/Kwitansi 
yang diterbitkan oleh 
penjual 



Kelebihan pembayaran uang harian 
Dokumen pertanggungjawaban belum lengkap (kontrak 
blm ttd, laperdin blm ada, jadwal kegiatan belum ada, 
absensi belum ada, kwitansi sewa belum dilampirkan) 
Pengelolaan aset belum tertib 
Pengeluaran kas belum  dilengkapi dalam dokumen 
pertanggungjawaban (perbedaan antara BKU dengan fisik 
SPJ) 
Pemberian honorarium belum sesuai ketentuan (tidak 
mempunyai output, tidak bersifat temporer/merupakan 
tugas dan fungsi, tidak memiliki dasar hukum diatasnya) 
Pemberian BBM tidak didukung dengan bukti yang lengkap 
Perubahan Pekerjaan tidak diikuti dengan adendum 
Kekurangan Volume Pekerjaan 






