
0

PERATURAN BUPATI
MALUKU BARAT DAYA

NOMOR :   18  TAHUN 2011

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TAHUN  2011



1

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR :  18 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan 
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Maluku Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang             
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);

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

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang             
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548);
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5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);

6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4877);

7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

             
BAB I

KETENTUAN UMUM             

Pasal 1
             
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:               
                     
1. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah;

6. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagai suatu sistem yang 
memiliki hubungan fungsional  dan didalamnya terdapat hak dan kewajiban serta tata
cara pelaksanaan tugas dan fungsi;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

9. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

10.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;

11.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

12.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa  untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD;

13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah;

14.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah;

15.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
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16.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

17.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

18.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

19.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

20.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih;

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

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

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

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

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

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

27.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut 
dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dengan 
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

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

29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 
kerja pada SKPD sebagai bagian dari  pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
berupa personal(sumber daya manusia), barang

30. modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
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31.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat  DPA-SKPD 
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan  belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

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.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 
berdasarkan SPM;

34.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;

35.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

36.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja 
dalam melaksanakan kegiatan  operasional sehari-hari;

37.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor 
sehari-hari;

38.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU 
adalah dokumen yang 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;

39.Surat Perintah Membayar Tambahan 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;

40.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah 
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah;

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

42.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau 
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
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43.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran;

44.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas 
dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan 
peraturan perundang-undangan;

45.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai;

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

47.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat;

48.Sistem dan prosedur adalah mekanisme yang meliputi tahap – tahap kegiatan teknis 
pejabat pengelola keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 
ditunjukan dalam bentuk bagan alir;             

             

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

a. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
b. tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola bendahara penerimaan;
c. tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola bendahara penerimaan 

pembantu;
d. tata cara pendapatan daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk Bank Lain, 

Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos;
e. pertangung jawaban bendahara penerimaan;
f. pertangung jawaban bendahara penerimaan pembantu;
g. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)-SKPD;
h. penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-

SKPD;
i. penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan 

(DPPAL)-SKPD;
j. pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD);
a. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. penerbitan Surat Pembayaran (SPM);
c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. penetapan besaran dan pelaksanaan belanja untuk penggunaan uang persediaan;
e. pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
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f. pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran pembantu;

BAB III

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Tata Cara Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Selaku Bendahara Umum Daerah
             

Pasal 3
          
(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah diangkat oleh 

Kepala Daerah atas usul Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) minimal 
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Definitif menduduki jabatan Kepala Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;
b. Tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana karena satu alasan tertentu.

(3) Apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berhalangan atau tidak dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya melebihi tiga bulan dan atau berhalangan tetap, 
maka Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan Kuasa 
Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum 
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, Kepala Daerah atas usulan
pejabat pengelola keuangan daerah dapat mengangkat dan menetapkan Kuasa 
bendahara umum daerah;

(2) Usulan penetapan kuasa bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlebih dahulu berkonsultasi dengan koordinator pengelolaan keuangan 
daerah.

(3) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diusulkan minimal memenuhi kriteria sebagai 
berikut :
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a. Definitif menduduki salah satu jabatan eselon III pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Memiliki disiplin yang tinggi, kemampuan teknis, kecakapan serta penguasaan 
terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan dearah;

c. Tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana karena satu alasan tertentu.

(4) Kuasa bendahara umum daerah diangkat dan ditetapkan paling lambat tanggal 15 
(lima belas)  setiap bulan Januari tahun berjalan;

(5) Tugas dan kewenangan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagian diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

             
Bagian Ketiga

Tata Cara Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 6

(1) Pengguna anggaran/pengguna barang adalah pejabat yang secara difinitif telah 
diangkat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Satuan 
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Bagian yang ada di 
lingkup Sekretariat Daerah;

(2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugasnya 
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada salah satu staf setingkat 
eselon III yang dipimpinnya sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
dan eselon IV bagi SKPD yang pejabat defenitif kepala SKPD–nya  setingkat eselon 
III;

(3) Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada lingkup SKPD, kepala SKPD 
selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, karena pertimbangan 
jumlah kegiatan, nilai uang yang dikelola, rentang kendali dan pertimbangan 
rasional lainnya dapat mengusulkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang 
untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(2) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana tersebut pada  ayat (1) 
harus setingkat eselon III pada SKPD yang bersangkutan dan eselon IV bagi SKPD 
yang pejabat defenitif kepala SKPD–nya  setingkat eselon III, dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
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(3) Pejabat kuasa pengguna anggaran tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan bendahara, hanya pada SKPD 
bersangkutan;

(4) Tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

(5) Apabila kuasa pengguna anggaran/pengguna barang tidak dapat menjalankan 
tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena suatu alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dan atau  berhalangan tetap melebihi tiga bulan, 
pengguna anggaran dapat mengusulkan penggantian.

Bagian Kelima
Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 8

(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diangkat dan ditetapkan dengan 
keputusan Bupati;

(2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah 
Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan minimal Penata Muda (III/a) 
pada lingkup SKPD yang bersangkutan dan memiliki pemahaman dan pengetahuan 
teknis sesuai dengan kegiatan yang dikelolanya;

(3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak diperkenankan merangkap jabatan Kuasa 
Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara;

(4) Pejabat pelaksana teknis kegiatan diangkat dan ditetapkan paling lambat 6 hari 
kerja setelah APBD disahkan;

(5) Apabila pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak dapat menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana mestinya karena suatu alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dan/atau berhalangan tetap melebihi tiga bulan, pengguna 
anggaran dapat segera mengusulkan pergantian pejabat pelaksana teknis kegiatan
kepada Kepala Daerah;

(6) Tugas dan fungsi PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Pasal 9

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diangkat dan ditetapkan dengan keputusan 
Bupati atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);



10

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) minimal 
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I 

(III/b);
b. Memiliki Kemampuan dibidang; Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah 

serta kemampuan menggunakan Komputer minimal Program Excel;
c. Memiliki pengalaman sebagai PPTK dan atau bendahara selama 2 (dua) tahun 

anggaran;

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diangkat dan ditetapkan paling lambat 
tanggal 15 (lima belas) setiap bulan Januari tahun berjalan;

(4) Apabila pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak dapat menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana mestinya karena suatu alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dan atau berhalangan tetap melebihi tiga bulan, pengguna 
anggaran dapat segera melakukan pergantian sesuai kewenangannya;

(5) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi dan tugas 
lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penunjukan Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran

Pasal  10

(1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional
pada lingkup SKPD yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas 
usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana tersebut pada 
ayat (1) minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dan maksimal pangkat dan golongan 

Penata Muda (III/b);
b. Memiliki Sertifikat Diklat Bendahara penerimaan maupun pengeluaran dengan 

predikat lulus atau minimal pernah mengikuti Diklat Bendahara penerimaan 
maupun pengeluaran;

c. Memiliki Sertifikat Diklat penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah dengan predikat lulus atau minimal pernah mengikuti Diklat 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penggunaan komputer minimal 
program Excel.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung 
jawab kepada PPKD dan secara administratif kepada Pengguna Anggaran;

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya 
dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 
pembantu;
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(5) Tugas dan fungsi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana 
dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

(6) Apabila bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak dapat 
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena suatu alasan tertentu, 
maka bendahara Penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dapat memberikan 
surat kuasa yang ditandatanganinya kepada bendahara penerimaan pembantu 
dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dengan mengetahui pengguna 
anggaran;

(7) Apabila melebihi waktu 3 (tiga) bulan berhalangan, Pengguna Anggaran dapat 
segera mengusulkan untuk melakukan pergantian kepada PPKD untuk selanjutnya 
ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(8) Pergantian bendahara sebagaimana tersebut pada ayat (7) dapat berasal dari 
bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu 
SKPD yang bersangkutan;

(9) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat dan ditetapkan paling 
lambat tanggal 15 (lima belas)  setiap bulan Januari tahun berjalan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Pasal  11

(1) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(2) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan 
Bupati atas usul PPKD;

(3) Apabila bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu 
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena suatu 
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau berhalangan tetap 
melebihi tiga bulan, pengguna anggaran dapat segera melakukan pergantian 
dengan mengusulkan kepada Bupati melalui PPKD;

(4) Tugas bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu 
adalah menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan secara 
periodik kepada bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;

(5) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu diangkat 
dan ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas)  bulan Januari tahun berjalan.
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BAB  IV

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN 

Bagian Pertama
Penetapan Besaran Uang Perserdiaan (UP),

Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)

Pasal 12

(1) Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan dalam bentuk uang 
muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung;

(2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 
seperduabelas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa 
yang tidak dipihakketigakan;

(3) Jumlah belanja pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak termasuk 
belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan honorarium pegawai honor 
daerah dan atau pegawai tidak tetap;

(4) Tata cara permintaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

(5) Rincian alokasi belanja  uang persediaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal  13

(1) Ganti Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk melakukan 
pengisian kas SKPD yang telah digunakan sebagian (minimal 75%) atau seluruhnya 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

(2) Bendahara Pengeluaran melalui persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran dapat melakukan permintaan ganti uang persediaan jika dalam 
pemanfaatan uang persediaan telah digunakan sebagian (minimal 75%) atau 
seluruhnya;

(3) Jumlah ganti uang persediaan yang akan diminta sebesar nilai uang persediaan 
yang telah di pertanggungjawabkan;

(4) Tata cara permintaan ganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas diatur dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal  14

(1) Tambahan Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk 
membelanjai kegiatan yang kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu 
uang persediaan;

(2) Permintaan tambahan uang persediaan dilakukan dengan terlebih dahulu 
menyampaikan rincian kebutuhan dana untuk kegiatan yang akan dibelanjakan 
dengan tambahan uang persediaan;
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(3) Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan 
bagi kegiatan yang akan dan/atau sementara dalam pelaksanaan;

(4) Tata cara permintaan tambahan uang persediaan sebagaimana pada ayat (1) diatur 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah tambahan uang 
persediaan diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sistim Pembayaran Langsung (LS) 

Pasal  15

Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu;

Pasal  16

(1) Penerbitan dan pengajuan Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada pasal 15 
atau SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
melalui PPK-SKPD.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. pembayaran gaji induk;
b. gaji susulan;
c. kekurangan gaji;
d. gaji terusan;
e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ 

kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
f. SK CPNS;
g. SK PNS;
h. SK kenaikan pangkat;
i. SK jabatan;
j. kenaikan gaji berkala;
k. surat pernyataan pelantikan;
I. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
n. daftar keluarga (KP4);
o. fotokopi surat nikah;
p. fotokopi akte kelahiran;
q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
r. daftar potongan sewa rumah dinas;
s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t. surat pindah;
u. surat kematian;
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v. SSP PPh Pasal 21; dan
w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota 

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal  17

(1) Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada pasal 15 atau SPP-LS 
untuk pengadaan barang dan jasa dokumennya disiapkan oleh PPTK untuk 
disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan 
pembayaran.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: 
a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak 

dan wajib pungut;
d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening 
bank pihak ketiga;

e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
f. berita acara serah terima barang dan jasa;
g. berita acara pembayaran;
h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK 

sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau 

lembaga keuangan non bank;
j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjaman/hibah luar 
negeri;

k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta 
unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang 
diperiksa;

I. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di 
luar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK 
apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat 

pemberitahuan jamsostek); dan
p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan 

biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti 
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS 
pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh 
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Pasal 18

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, bantuan keuangan, pembiayaan dan belanja tidak terduga oleh bendahara 
pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD 
melalui PPK-SKPKD.

Pasal 19

(1) Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga 
jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas;

(2) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Produk yang diberi subsidi 
merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta 
terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang – undangan;

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah;

(4) Tata cara permintaan belanja subsidi sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah belanja subsidi diatur 
dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah 
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah 
daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya;

(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah 
telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar 
pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut 
tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi 
bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok 
masyarakat/perorangan;
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(4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah 
telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar 
pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat 
diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan;

Pasal 21

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat;

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya dan layanan dasar umum;

(4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ 
perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan 
pembangunan di daerah.

Pasal 22

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bersifat bantuan yang tidak 
mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;

(2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, 
badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan 
dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Tata cara permintaan belanja hibah sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah belanja hibah diatur 
dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Bantuan sosial digunakan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial 
kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota  
masyarakat;

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak 
secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan 
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan 
ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan 
bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap 
tahun anggaran;

(4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Organisasi 
sosial kemasyarakatan yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat dan memiliki dasar hukum;

(5) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam 
upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam 
bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi 
seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan 
minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
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(6) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial;

(7) Tata cara permintaan belanja bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) diatur 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah belanja bantuan 
sosial diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Belanja bagi hasil digunakan untuk membiayai dana bagi hasil yang bersumber dari 
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota 
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Tata cara permintaan belanja bagi hasil sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah belanja bagi hasil  
diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk membiayai bantuan keuangan yang bersifat 
umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan 
kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 
pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan 
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 
daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah 
pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

(5) Tata cara permintaan belanja bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) diatur 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah belanja bantuan 
keuangan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa 
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat di daerah;

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 
telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-
bukti yang sah;

(4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD 
untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau 
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bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun -
tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah 
dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
keputusan dimaksud ditetapkan;

(5) Tata cara permintaan belanja tidak terduga sebagaimana pada ayat (1) diatur 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan besaran maksimal jumlah penggunaan 
belanja tidak terduga diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap 
darurat bencana.

a. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban 
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih 
dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta 
tempat hunian sementara.
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c. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja 
kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
butir (b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala 

SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan 
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD 
selaku BUD;

2. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada 
Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling 
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

3. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme 
TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

4. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum 
tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan 
fungsi penanggulangan bencana;

5. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana 
tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

6. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana 
disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti 
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung
jawab belanja.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan 
DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan 
peraturan kepala daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 28

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut:
a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD 

Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan

b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS 
yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 29

(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
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(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.

(3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun oleh PPKD.

Pasal 30

(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.

(2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 31

(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara 
pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.

(2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD 
melalui rekening masing-masing sekolah.

(3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan 
berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan 
dana BOS triwulan sebelumnya.

Pasal 32

(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) didasarkan 
atas Naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
bersama antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta.

(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas 
nama kepala daerah dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah.

(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali 
untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 33

(1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I 
dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan 
triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada
bendahara pengeluaran pembantu.

(2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan 
keuangan SKPD Pendidikan.

(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas 
penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 34

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur 
dalam naskah perjanjian hibah daerah.
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BAB  VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 35

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah 
kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (31) meliputi pemberian pedoman, 
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan;

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan 
dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan 
daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta 
kelembagaan pengelolaan keuangan daerah;

(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan 
dan akuntansi keuangan daerah, serta  pertanggungjawaban keuangan daerah 
yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh 
kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD tertentu sesuai dengan kebutuhan;

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
berkala bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, perangkat 
daerah dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada PPK – SKPD, PPK – SKPKD,  
PPTK, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) dikoordinasikan oleh gubernur 
selaku wakil Pemerintah.

Pasal 38

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang 
APBD;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi 
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;

Pasal 39

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.



22

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 40

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian 
intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya;

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang 
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian 
tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keadaan laporan keuangan, efisiensi 
dan efektitivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan 
perundang-undangan;

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Tercapainya lingkungan pengendalian yang sehat.
b. Terselenggaranya penilaian resiko.
c. Terselenggaranya aktivitas pengendalian.
d. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan
e. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Eksternal

Pasal 41

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh 
BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB  VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 42

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena 
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti 
kerugian tersebut;

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui 
bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak 
manapun.
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Pasal 43

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada 
Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh)  hari kerja setelah 
kerugian daerah itu diketahui;

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai 
negeri sipil bukan bendahara, atau bendahara pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat 
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia menggantikan kerugian daerah dimaksud;

(3) Jika serta keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak 
dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan  
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang 
bersangkutan.

Pasal 44

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain 
yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, 
melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya 
beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada 
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai 
negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar 
ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila 
dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan 
pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau 
pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan 
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau 
meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu 
pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal  45

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan 
daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang 
berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau 
pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula 
untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri.

Pasal 46

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah 
ditetapkan untuk mengganti kerugiaan daerah dapat dikenai sanksi administratif 
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan peraundang-undangan.



24

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil 
bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari 
tuntutan ganti rugi.

Pasal 47

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk 
membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak 
diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (Delapan) tahun sejak terjadinya 
kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 48

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK 
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara 
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan 
peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB  VII

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 51

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk: 
a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat.

(2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, antara lain rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan, penerbit lisensi 
dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan 
pengujian, serta instansi layanan umum lainnya;

(3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang 
melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, 
tabungan perumahan dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 52

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
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(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola 
dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang 
bersangkutan.

Pasal 53

(1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan 
oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang 
bersangkutan;

(2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang 
pengelolaan keuangan BLUD;

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian 
pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang 
penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 54

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 55

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang 
bersangkutan.

Pasal 56

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD di atur lebih lanjut oleh Menteri 
Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  59

Hal-hal teknis operasional mengenai tata cara Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan 
dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten 
Maluku Barat Daya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu 
kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 60

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku 
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tiakur USW Wonreli
pada tanggal               2011           

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BARNABAS N. ORNO
         

Diundangkan di Tiakur USW Wonreli
pada tanggal                        2011
       
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

                KAPRESY CHARLES, SH, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2011 NOMOR: ….              

NO PARAF  KOORDINASI

1. Sekretaris Daerah :

2. Assisten Koordinasi :

3. Kepala Bagian Hukum :

4. Kepala Dinas PPKAD :


