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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

lenimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok
Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses perencanaan,"
peiaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan bdiatas perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

engingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kcta Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286)'

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

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

5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem,
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun;
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor i tahun
2,005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004
fentang Pemowrtah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang ~Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005~"tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);'

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4597);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TanU„ 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4577);

17.Peraturan Pe,nt,;nlch Nomor ^fl Tahun . .?005-- tentar.y
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

^Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal



(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun. 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Mi!ik Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2GG6 tentang-L-aporarr
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

.._ Pembangunan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Pembangunan Nasional;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan
Umum;

24.Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2006. - "

K Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KGTA PAGAR ALAM

dan

WAUKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetackan ; PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalaTn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan
prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara



Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam'
Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; •

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Pemerintah Daerah;

3. Kota adalah Kota Pagar Alain;

4. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;

5. Dewan Perwakilan Rakyai Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar •Alam
sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah;

6. Perangkat Daerah adalan organisasi/ lembaga pada Pemerintah
Daerah Kota Pagar Alam yang bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari
Sekertariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
serta kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat. daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengeiolaan keuangan daerah;

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

9. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
DPRD, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

10.Keuangan Daerah adalah somua hak dan kewajiban daerah aalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segaia bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah di Kota Pagar
Alam;

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi
keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan
Daerah Kota Pagar Alam;

12.Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daera'h
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD Kota Pagar Alam, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Pagar Alam;

13.Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan adalah
Kepala Daerah Kota Pagar Alam yang karena jabatannya
raempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan Jkeuangan daerah dan mempunyai kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada DPRD Kota Pagar Alam;



14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daarah
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai
tugas me'aksanakan pengelolaan APBD Kota Pagar Alam dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD Kota Pagar Aiam yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah:

16.Kuasa Bendahara Umum Daerah disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagian tugas
BUD;

17. Bendahara Penehmaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah oalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD;

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk_ keperluan beianja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada"SKPD^-Ur4-!t>eria_
adalah bagian dari SKPD yang rnelaksanakan satu atau beberapa
program;

19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk
periode untuk 5 (lima) tahun;

20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

21.Tim Anguaran Pemenntah Daerah yang selanjutn/a disingkat
TAPD adaiah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah
dan pimpinan oleh Sekertans Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta rnelaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan;

22.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, beianja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun;

23.Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas rnaksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD;

24. Prioritas dan Plafon Anggaran yang seianjutnya disingkat PPA
adalah program prioritas dan patokan batas rnaksimal anggaran
y^ng diberikafrkepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD;



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

26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
rnelaksanakan sebagian kewenangan-pengguna anggaran dalam
rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang rnelaksanakan fungsi
atau tata usaha keuangan pada SKPD;

28.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang rnelaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya;

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

30. Pemegang Kas ada'ah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi
tugas rnelaksanakan kegiatan kebendaharaan ' dalam rangka
pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran;

31. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan
diserahi mela.ksanakan fungsi keuangan tertentu untuk
rnelaksanakan kegiatan pacia satuan pemegang kas dalam rangka
pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran;

32. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang
kas yang terdiri daii beberapa pembantu pemegang kas yang
rnelaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;

33.Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan
pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan
Asli Daerah Kota Pagar Alam pada Lembaga Teknis Daerah;

34. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota Pagar Alam untuk menampung seluruh
penehmaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran'daerah;

35.Rekening Kas Umum Daerah adalah -Tokening—bempa'r
penyimpanan Uang Daerah Kota Pagar Aiarn yang ditentukan oleh
Walikota Pagar Alam untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan;

36. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah-;

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

38. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kota Pagar
Alam yang diaTarTsebagai penambah nilai kekayaan bersih;

39.Beianja Daerah adalah kewajiban r^iiit'inuaii uaeran yang^diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
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40. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan beianja daerah;

41. Defisit Anggaran Daeraii adalah selisih kurang antara pendapatan
dan beianja daerah;

42.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: •- --

43.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih reahsasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran;

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

4-5rP4utang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan/atau hak Pemerintah
Daerah Kota Pagar Alam yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah;

46.Utang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah. Kota Pagar Alam dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
Kota Pagar alam yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah;

47.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

48.lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial-d-3-R/atau-
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, beianja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengauna anggaran;

50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, beianja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran;

51.Laporan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Laporan
KjTuangan adalah laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
yang terdiri dari laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan
kinerja keuangan (surplus/ defisit), laporan aliran kas dan laporan
perhitungan anggaran;



52. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan hasil pelaksanaan
anggaran yang lerdiri realisasi pendapatan, realisasi beianja dan
pembiayaan daerah,

53. Laporan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

54. Laporan Arus Kas adalan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non
anggaran;

55.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah keterangan mengenai hal-
' ~ -h-a-l tertentu yang memerlukan penjelasan;

56. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana beianja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD Kota Pagar Alam;

57. Beianja Tidak Terduga adalah keiompok beianja yang
dipergunakan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Pagar
Alam guna membiayai kegiatan-kegiatan tidak diduga-duga dan
kejadian-kejadian luar biasa, misalnya untuk penanganan bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

BAB

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasai 2 ~ ;—-

(1) Keungan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan

Perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan 'asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD Kota Pagar Alam

yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasai 3

Ruang lingkup keuangan daerah, meliputi :

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah
Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisa'h'kan
pada Perusahaan Daerah;

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah da'am
rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah/ atau
kepentingan umum.

BAB ill

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 4

(1) Walikota selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah. Daerah'
dalam kepemilikan kekayan daerah yang dipisahkan;

(2) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Kota Pagar

Alam;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah Kota

Pagar Alam;
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran;
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan Daerah Kota Pagar Alam;
f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan, mengelola utang

dan piutang Daerah Kota Pagar Alam;
n. Menetapkan Pejabat yang beitugas meiakukan pengelolaan

barang milik Daerah Kota Pagar Alam;
h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Kekuasaan pefltfelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diiaksanakan oleh :
a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
b. Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/ Barang

Daerah. -



- i.41Daiam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam bertindak selaku
koordinator pengelolaan keuangan Daerah:

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota PagarAlam
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua •
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 5

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di
bidang :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan__APBD
Kota PagarAlam;

b. Penyusunan oan peiaksanaan kebijakan penycluiWi barang"
Daerah Kota PagarAlam;

c. Penyusunan rancangan APBD Kota Pagar Alam dan rancangan
perubahan APBD Kota PagarAlam;

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Pagar
Alam, Perubahan APBD Kota Pagar Alam, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar aiam;

e. Tugas-tugas pejabat perencana Daerah Kota PagarAfenit; PPKD -
Kota .Pagar Alam, dan Pejabat Pengawas keuangan Daerah
Kota PagarAlam;

f. Penyusunan laporan keuangan Daerah Kota Pagar Alam dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Paaar
Alam. y

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
koordinator pengelolaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam juga
mempunyai tugas :

a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
PagarAlam;

b. Menyiapkan pedornan peiaksanaan APBD Kota PagarAlam;
c. Menyiapkan pedornan pengelolaan barang Daerah Kota Pagar

Alam;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
Kota Pagar Alam;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Walikota Pagar Alam.

(3) Koordinator pengelolaan keuangan Daerah bartanggungjawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) kepada Walikota Pagar Alam.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 6

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
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a. Menyusun dan rnelaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
Daerah Kota Pagar Alam;

b. Menyusun Rancangan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan
Perubahan APBD Kota PagarAlam;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. Menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka

pertanggungjawaban APBD Kota PagarAlam;
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Walikota Pagar Alam.

(2) PPKD Kota PagarAlam selaku BUD Kota Pagar Aiam berwenang :
a. Menyusun kebijakan dan pedornan pelaksanaan APBD Kota

Pagar Alam;
b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Kota PagarAlam;
c. Melakukan pengendaiian pelaksanaan APBD Kota PagarAlam;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran Kas Daerah Kota PagarAlam;
e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Kota PagarAlam;
f. Memantau Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

Kota Pagar Alam oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD Kota PagarAlam;

h. Menyimpan uang daerah;
i. MenetaDkan SPD;

j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengebla/
menatausahakan investasi;

k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
Kota Pagar Alam:

i. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jp"v,!r,^n atas
nama Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah Kota PagarAlam;

n. Melakukan pengelolaan u.tang dan piutang Daerah Kota Pagar
Alam:

o.~ Melakukan penagihan piutang Daerah Kota PagarAlam;
p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Daerah Kota Pagar Alam,
q. Menyajikan informnsi keuangan Daerah Kota PagarAlam;
r. Melaksanakan kebijakan dan pedornan pengelolaan serta

penghapusan barang milik Daerah Kota PagarAlam.

Pasal 7

(1) PPKD Kota PagarAlam selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan
satuan Kerja Pengelola Keuangan. Daerah selaku Kuasa BUD;

(2) Penunjukan kuasa BUD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), dite^p^an dengan Keputusan Walikota Pagar Alanr-

(3) Kuasa BUD Kota Pagar Alam sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :_
a. Menyiapkan anggaran kas; ' — ._
b. Menyiapkan SPD; -
c. Menerbitkan SP2D;

d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
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e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran APBD
Kota Pagar Alam oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperiukan dalam
pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam;

g. Menyimpan uang daerah Kota Pagar alarn;
h. Meiaksanakan penempatan uang daeran dan "TrTerigelolar

menatausahakan investasi daerah Kota PagarAlam;
i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
Kota Pagar Alam;

j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah Kota Pagar Alam;

k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah Kota Pagar
Alam;

I. Melakukan penagihan piutang daerah Kota PagarAlam.

(4) Kuasa BUD Kota Pagar Alam bertanggungjawab kepada BUD" KOte-
PagarAlam.

Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD
untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan APBD Kota Pagar Alarn dan rancangan
Perubahaan APBD Kota Pagar Alam;

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD Kota PagarAlam;
c. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Kota Pagar Alam;
d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman

jaminan atas nama Pemerintah Daerah Kota PagarAlam;
e. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah

Kota PagarAlam;
f. Menyajikan informasi keuangan Daerah Kota PagarAlam;
g. Melaksanakan kewajiban dan jjuuoman pengeioiaan "serta

penghapusan barang milik daerah Kota PagarAlam.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 9

Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai
tugas dan wewenang :

a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

beianja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Meqgadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran^arig ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola utang dan piutang yang rnenjadi tanggung jawab SKPD

"- •---yang dipimpinnya:
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j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah;
n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dalam
melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan
kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang;

(2) Pelimpafian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepaia Daerah atas usul kepala SKPD;

(3) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran
SKPD, besaran jurnlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi dan/atau rentang kenda'i dan pertimbangan objektif
lainnya;

(4) Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Kota Pagar Alam

P?sal 11

Pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dan kuasa
pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan
program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD Kota
PagarAlam selaku PPTK.

Pasal 12

Penunjukan PPTK Kota Pagar Alam seoagaimana dimaksud pasal 11
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatarv-a-ngqaran kegiatan,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbahgan""0DJe~kttf
lainnya.

Bagian Kee^™
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Kota Pagar Alam

""* Pasa!13

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran
yangiiimuat dalam^pPA-SKPO Kota Pagar Alam, Kepala SKPD Kota
Pagar Alam menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD Kota Pagar Alam.



Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Kota Pagar Alam

Pasa! 14

(1) Walikota Pagar Alam atas usul PPKD Kota PagarAlam mengangkaT-
bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;

(2) Walikota Pagar Alam atas usul PPKD Kota Pagar Alam mengangkat
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran beianja pada SKPD;

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional;

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan,
serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu
bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam
pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
pembantu dan/atau bemdahara pengeluaran pembantu;

(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab kepada PPKD Kota Pagar Alam
selaku BUD Kota Pagar Alarn.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertarna
. -Asas Umum APBD Kota Pagar Alam

Pasal 15

(1)APBD Kota Pagar Alam disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;

(2) Penyusunan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

>>ayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;-pT~-

'3) APBD Kota Pagar Alam mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;

(4) APBD Kota Pagar Alam, perubahan APBD Kota Pagar Alam, dan
Perjanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam setiap
tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Pasai 16

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD Kota Pagar
Alam,

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar
Alarn merupakan perKiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

(3) Seluruh pendapatan daerah, beianja daerah, dan pembiayaan
daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD Kota PagarAlam;

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar
Alam harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17

(1) Dalam Penyusunan APBD Kota Pagar Alam, Penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup;

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD Kota Pagar Alam
harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 18

Tahun anggaran APBD Kota PagarAlam meliputi masa 1 (satu) tahun
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Bagian Kedua
Struktur APBD Kota Pagar Alam

Pasal 19

J1)_APBD Kota PagarAlam merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
ai7 Pendapatan-Daerah;
b. Beianja Daerah;
c. Pembiayaan Daerah.

(2) Susunan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam sistem APBD Kota Pagar
Alam.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah Kota PagarAlam

Pasal 20

(l)Segala pendapatan daerah beianja daerah dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dianggarkan
secara bruto;

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa'saHilTayaT
(1) huruf a, dirinci menurut kelompok Pendapatan;

(3) Rincian pendapatan daerah menurut kelompok pendapatan
QP.h^r^imana dimaksud nada avat (2). dibaqi kedalam jenis-jenis



a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

(4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf a, dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi,
kelompok, jenis, objek dan nncian cbjek pendapatan.

Pasal 21

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran;

(2) Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), di
administrasikan melaiui mekanisme Kas Daerah;

(3) Uraian susunan dan kode rekening pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota PagarAlam.

Bagian Koempat
Beianja Daerah Kota PagarAlam

Pasal 22

(1) Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)
huruf b, meliputi semua pengeluaran untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dalam satu
tahun anggaran;

r2y-P-engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
melaiui mekanisme Kas Daerah.

Pasal 23

(1) Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b, terdiri atas :
a. Beianja urusan wajib;
b. Beianja urusan pilihan; dan
c. Urusan yang penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah atau
antar Pemerintah Daerah.

(2) Beianja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud
ayat (1) d;prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajjbnr: daerah'
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dr.sar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas...umum-yang-
iayak serta mengembangkan sistem iaminan sosial;

(3) Beianja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup : Pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya
mineral; pariwisata; keiautan dan perikanan; perdagangan;
pefindustrian; dan transmigrasi;

(4) Beianja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama
antar pemerintah dan pemerintah daerah dijabarkan dalam bentuk
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program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib
dan urusan pilihan;

(5) Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b, dirinci menurut, organisasi. fungsi, program kegiatan dan
jenis beianja;

(6) Uraian susunan dan kode rekening beianja daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Waiikota Pagar Aiam.

Pasal 24

(1) Susunan beianja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi
Pemerintahan Daerah Kota PagarAlam;

(2) Susunan beianja menurut fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23
ayat (5) diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan dan fungsi
pengelolaan keuangan negara;

(3) Susunan beianja berdasarkan urusan pemerihtaharr sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) didasarkan kewenangan
Pemerintah Kota PagarAlam;

(4) Susunan beianja menurut fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23
""~-ayst (5) terdiri dari : Pelayanan umum; ketertiban dan keamanan;

ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum;
kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta
perlindungan sosial;

(5) Susunan beianja menurut program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) disesuaikan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota PsMc«r Alam;

(6) Susunan beianja menurut jenis beianja sebagaimana dimaksud
pada Pasal 23 ayat (5) terdiri dari : Beianja pegawai; beianja
barang darrjasa; beianja modal; bunga; subsidi; hibah; bantuan
sosial; beianja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan beianja tidak
terduga.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah Kota PagarAlam

Pasal 25

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf
c, meliputi segala transaksi keuangan untuk menutup defisit dan;
atau untuk memanfaatkan surflus;

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut
sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah; -•--

(3) Uraian susunan dan kode rekening pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut
dengan PeratufarfWalikota Pagar Alam.
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Bagian Keenam
SurfIus/ Dofisit

Pasal 2S

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran
Beianja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surflus Anggaran
atau defisii Anggaran:

(2) Surflus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi
apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran
Beianja Daerah;

(3) Defisit Anggaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1), terisHj
apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran
Beianja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Pagar Aiam

Pasal 27

RPJMD Kota Pagar Alam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah Kota Pagar
Aiam dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasa! 28

SKPD Kota Pagar Alam menyusun rencana strategis yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD Kota Pagar Alam yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun RKPD Kota Pagar
Alam yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pagar Alam
dengan menggunakan bahan dari Renja untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 30

(1) RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasai~2S-
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran. pelaksanaan dan pengawasaan;

(2) RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Walikota PagarAlam.



Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Kota Pagar Alam

Pasal 31

(1) Walikota Pagar Alam berdasarkan RKPD Kota Pagar Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,...menyusun rancangan
kebijakan umum APBD Kota PagarAlam; "'"""" - —'-

(2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota PagarAlam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedornan
penyusunan APBD Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri setiap tahun;

(3) Walikota Pagar Alam rnenyampaikan rancangan kebijakan umum
APBD Kota Pagar Alam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana landasan penyusunan
RAPBD Kota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam
selambat-iambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran
berjalan;

(4) Rancangan kebijakan umum APBu Kota Pagar Alam yang telah
dibahas Kepala Daerah bersama DPRD Kota Pagar Alam dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan
Umum APBD Kota Pagar Alam. - -

Eagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Kota Pagar Alam

Pasal 32

(1) Berdasarkan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam yang telah
disepakati, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun
rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara;

(2) Walikota Pagar Aiam rnenyampaikan rancangan PPAS yang telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD Kota
PagarAlam;

(3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling iambat
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran sebelumnya;

(4) Kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam dan prioritas serta plafon
anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama
Walikota Pagar Alam dan DPRD Kota Pagar Alam dituangkan
dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani. bersama oleh
Walikota PagarAlam dan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam;

(5) Walikota Pagar Alarn berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) rnenerbitkan pedornan penyusunan RKA-
SkPD Kota Pagar Alam sebagai pedornan Kepala SKPD Kota
PagarAlam menyusun anggaran RKA-SKPD Kota PagarAlam.



Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kota Pagar Alam

Pasal 33

(1) Berdasarkan pedornan penyusunan RKA-SKPD Kota PagarAlam
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5), kepala SKPD Kota
PagarAlam menyusun RKA-SKPD Kota PagarAlam; •

(2) RKA-SKPD Kota Pagar Alam disusun dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi'
kerja;

Pasal 34

Penyusun RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun
prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran-TTntuk
program dan kegiatan yang direncanakan dan merupakan implikasi
kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
pada tahun berikutnya.

Pasa! 35

Penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan
penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses prencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 36

(1) Penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan'
prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasii yang diharapkan dari
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut;

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar beianja, standar satuan harga dan
sandar pelayanan minimal;

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 37

RKA-SKRD Kota PagajJMam sebagaimana uimaKsua aaiam Pasal 33
ayat (1), memuat rencana pendapatan, beianja untuk. masing-masing
program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan,
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, beianja, dan
pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.



Bagian Kelima
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Pasal 30

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
dibahas oleh Tim anggaran Permerintah Daerah.

Pasal 39

(1)PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah
ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Nota Keuangan dan rancangan APBD.

BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Kota PagarAlam
Tentang

APBD Kota PagarAlam

Pasal 40

Walikota Pagar Alam rnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam
disertai penjelasaan dan dokumen pendukungnya pada minggu
pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam
rangka mempefoleh persetujuan bersama.

Pasal 41

(1)Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APDB Kota Pagar Alam dilakukan sesuai dengan peraturan tata
tertib DPRD Kota Pagar Alam yang mengacu pada Peraturan
Perundang-undangan;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menitik
beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD Kota
PagarAlam serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara dengan
program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 42

(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD Kota Pagar Alam dan
Walikota Pagar Alam terhadap Rancangan Peraturan Daerah
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tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (r.atu) bulan
sebeium tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walikota Pagar Alam menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam disertai
dengan Nota Keuangan;

(3) Dalam hal Walikota Pagar Alam dan/atau pimpinan DPRD Kota
Pagar Alam berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ pelaksana
tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD
Kota Pagar Alam yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 43

(1) Pembahasaan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada
KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah Kota PagarAlam dengan DPRD Kota PagarAlam; _ _—

(2) Dalam hal DPRD Kota Pagar Alam memeriukan tambahan
penjelasan terkait pembahasan program dan kegiatan tertentu,
dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Walikota Pagar
Alam.

Pasai 44 — ..

(1) Apabila DPRD Kota Pagar Alam sampai batas waktu tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam,
Walikota Pagar Alam melaksanakan pengeluaran setingi-tingginya
sebesar angka APBD Kota Pagar Aiam tahun anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang
disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD
Kota Pagar /Xlam;

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk beianja
yang bersifat mengikat dan beianja yang bersifat wajib;

(3) Beianja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan beianja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti beianja pegawai, beianja barang dan jasa;

(4) Beianja bersifat wajib adalah beianja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 45

(1) Rencana pengeluaran disusun dalam Rancangan Persturan
Waiikota PaganAJam tentang APBD Kota Pagar Alarn;

(2) Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh
pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan;

22



(3) Pengesanan terhadap Rancangan Peraturan-Walikc-ta-Pagar Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud;

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubemur
Sumatera Selatan tidak mengesahkan Rancangan Peraturan
Walikota Pagar Alam tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum d.'sahkan, Rancangan- Peraturan Walikota Pagar
™ttetapnkan menJadi Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan
Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran RAPED

Pasa! 46

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam
yang telah disetujui bersama DPRD Kota Pagar Alam dan
APRn TP peratU?,n Walik0ta Pagar Alam tentan9 PenjabaranAPBD Kota Pagar Alam sebelum ditetapkan oleh Walikota Pagar
Alam yang paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi;

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan
kepada Walikota Pagar Alam selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

(3) Apabila Gubernur Sumatera Selatan tidak memberikan hasii
evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan
ditenma, maka Walikota Pagar Alam dapat menetapkan rancanqan
Peraturan Daerah APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan
Daerah APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan
Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam
r^njadi Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran
APBD;

(4) Apabila Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota PagarAlam dan
Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran
APBD Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota
Pagar Alam dapat menetapkan rancangan dimaksud menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

(5)Apabiia Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentanq APBD Kota PagarAlam dan
Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran
APBD Kota Pagar Alam bertentangan dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tingci, Walikota
Pagar Alam bersama-sama DPRD melakukan penyempumaan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimqnva hasil

- --evaluasi; "'" ""'"

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar
Alam dan DPRD Kota Pagar alam dan Walikota Pagar Alam tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam



tentang penjabaran APBD Kota Pagar Alam tentang APBD Kota
Pagar Alam menjadi Peraturan Walikota Pagar Alam, Gubernur
Sumatera Selatan dapat membatalkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota Pagar Alam dimaksud sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBD Kota Pagar Alam tahun Sebelumnya;

(7) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota PagarAlam
dan pernyataan berlakunya-pagu APBD Kota Pagar Alam tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayar(6),--Wxiikata Paqar
Alam harus memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah da7T
selanjutnya DPRD Kota Pagar Alam bersama Walikota Pagar Alam
mencabut Peraturan Daerah yang dimaksud;

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 46 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang
pencabutan peraturan daerah tentang APBD;

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 48

Gubernur Sumatera Selatan rnenyampaikan hasil evaluasi yang
dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota
Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentann
Penjabaran APBD kepada Menteri Daiam Negeri.

Pasal 49

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (5) dilakukan Walikota Pagar Alam bersama dengan
panitia anggaran DPRD Kota PagarAlam;

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota PagarAlam;

(3) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dijadiKan dasar penetapan Peraturan
Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam;

(4) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana;
. __ jJimaksud pada ayat (3;, dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya;

(5) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur Sumatera
Selatan untuk APBD Kota Pagar Alam, paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan;

(6) Dalam hal pimpTrian DPRD Kota Pagar Alam berhalangan tetap,
rnaka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang selaku pimpinan sementara DPRD Kota Pagar Alam
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yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD Kota Paqar
Alam.

Pasal50

Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota
Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Penjabaran APBD Kota Pagar' Alam ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan untuk APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan

Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD

Pasal51

(1) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang APBD
Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah
Kota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan
Walikota PagarAlam tentang Penjabaran APBD Kota PagarAlam;

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota PagarAlam tentang
APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam Sibaydimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya;

(3) Dalam hal Walikota Pagar Alam berhalangan tetap. maka pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
pejabat/ pelaksana tugas Kepala Daerah tentang APBD Kota Pagar
Alam dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;

(4) Walikota Pagar Alam rnenyampaikan Peraturan Daerah-tentang
APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam kepada Gubernur
Sumatera Selatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERUBAHAAN APBD KUTa FASAR ALAfVL

Bagian Pertama
AzcS'Jmom Pelaksanoor. Apon _.._.

Kota PagarAlam

Pasal 52

(1) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melaiui
Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar
yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah
Daerah;

(2) BeTanja DaeraFTmeliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun ang-garan-yang-
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
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(3) Pembiayaan Daerah meliputi 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;

(4) Transaksi pendapatan, beianja dan pembiayaan dalam bentuk
barang dan jasa harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran
dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada saat
transaksi, pengungkapan atas transaksi' tersebut harus dijelaskan
sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan;

(5) Semua penerimaan Pemerintah Daerah dan pengeluaran
Pemerintan Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.

Pasal 53

(1) Setiap SKPD Kota Pagar Alam yang mempunyai tugas memungut
dan/atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan tugas
pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

(2) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD
Kota Pagar Alam tidak dilakukan sebelum ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam
Lembaran Daerah,

(3) Pelaksanaan beianja daerah harus didasarkan pada prinsif hemat,
tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

(4) Pengguna anggaran/barang dilarang melakukan penge'uaraan atas
beban anggaran beianja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia

""-anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya
dalam APED Kota Pagar Alam.

Bagian kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan

Kota PagarAlam

°asal 54

(1) PPKD Kota Pagar Alam paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
APBD Koia Pagar Alam ditetapkan, memberitahukan kepada
semua Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikarj
rancangan DPA-SKPD Kota PagarAlam;

(2) Rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penankan dana tiap^ttap—satuan-
kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Kepala SKPD J£»ta Pagar Alam menyerahkan rancangan DPA-
SKPD Kota Pagar Alam yang telah disusunnya kepada PPKD Kota
Pagar Alam paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pemberitahuan disampaikan.



Pasal 55

(1)Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melakukan
verifikasi rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam bersama-sama
dengan Kepala SKPD Kota Pagar Alarn yang bersangkutan;

(2) DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang telah disahkan kemudian
disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada
satuan kerja pengawasaan daerah dan BPK selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja;

(3) DPA-SKPD Kota Pagar Alam digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/barang

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 56

(1) Penganggaran pendapatan dikelompokan ke dalam anggaran yaitu
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Iain-Iain
Pendapatan Daerah yang sah;

(2) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD Kota Pagar
Alam yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, Iain-Iain pendapatan asli daerah
yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, dana
perimbangan dan Iain-Iain pendapatan daerah yang sah
dianggarkan pada SKPKD Kota PagarAlam;

(3) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD Kota Pagar
Alam yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan,
keuntungan selisisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan
atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang
dibawah penguasaan pengguna anggaran/ barang dianggarkan
pada SKPD Kota Pagar Alam;

(4) Semua penerimaan daerah dilakukan melaiui Rekening Kas Umum
Daerah Kota Pagar Alam;

(5) Pendapatan diakui pada saat diteuma melaiui Rekening Kas Urr.um
Daerah Kota Pagar Alam; \

(6) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke
Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam selambat-
lambatnya dalam waktu 1(satu) hari kerja;

(7) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas
setoran dimaksud;

(8) Pendayagunaan-- kekayaan daerah yang dikelola atau dikerja
samakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan,
penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



Pasal 57

(1)SKPD Kota Pagar Alam dilarang melakukan pemungutan selain
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(2). Setiap SKPD Kota Pagar Alam yang mempunyai tugas memungut
dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan
intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut;

(3) Penerimaan SKPD Kota Pagar Alam yang merupakan penerimaan
daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

(4) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai uang sengaja akibat dari
penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada
Bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah
merupakan pendapatan daerah;

(5) Semua penerimaan daerah apabila berbentu uang harus segera
disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/
asset daerah yang dicatat sebagai lnventaris.TJ)aerah.

Pasal 58

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan
pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian
penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan
yang terjadi dalam tahun yang sama;

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang tarjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening beianja tidak
terduga; *

(3)~Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 59

(1) Dana darura,t yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan
barang dari badan/ iembaga tertentu untuk penanggulangan
bencana alam yang disalurkan melaiui Pemerintah Daerah
dianggarkan pada iain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

(2) Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau
jasa yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam harus
didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan
mendapatkan persetujuan DPRD Keta Pcgar-Aiarr..--Penerimaan
hibah yang berupa barang agar mempertimbangkan nilai
manfaatnya sehingga dapat member! manfaat yang optimal dan
tidak membebani beianja daerah dikemudian hari:

(3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk dana
• penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada Iain-Iain

pendapatan daerah yang sah.
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j Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Beianja Daerah

Pasal 60

(1) Beianja daerah yang diarggarkan dalam APBD. Kota Pagar Alam
diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

(2) Beianja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib c!:~'jnakan
untuk meiindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwuji.dkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan system jaminan sosial.

Pasal 61

(1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai
perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan,
pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;

(2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diperioritaskan
alokasinya untuk mendanai kelestarian lingkungan areal
pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum- dan
fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk
tercapainya standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Perundang-undangan; _

(3) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk
mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai,
kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik
sarana dan* prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar
dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;

(4) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedornan yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

(5) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
atas persetujuan Walikota Pagar Alam:

(6) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa
yang diterimanya dan wajib rnenyampaikan laporan
pertanggungjawaban diterimanya dan wajib rnenyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Pagar
Alam;

(7) Tata cara pemberian dan pertanggungjawBtrsrv ^ubs|di^ hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud"
dalam ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

""•* Pasal 62

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

(2) Pengeluaran beianja untuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan
dari instansi/ lembaga berkenaan setelah memperhitungkan
efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yaR§-4e!ah didanai dari
APBN; ~ ~"~ "

(3) Pimpinan intansi/ lembaga penerima dana tanggap darurat atas
penggunaan dana tersebut dan wajib rnenyampaikan penggunaan
kepada atasan langsung dan Walikota PagarAlam;

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban beianja tidak
terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 63

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD Kota Pagar
Alam tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kota Pagar Alam ditetapkan dan ditempatkan dalam
Lembaran Daerah;

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk beianja yang bersifat mengikat dan beianja yang bersifat
wajib.

Pasal 64

(1) Jumlah befanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam
merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran;

(2) Pembayaran atas beban APBD Kota Pagar Alam dapat dilakukan
berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD; ~ —

(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran beianja jika
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
dalam APBD Kota Pagar Alam;

(4) Pengeiua' an sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan
dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

(5)kriteria keadaan oarurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

^ , Pasal 65

(1) Beianja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Daerah Kota Pagar Alam;
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(2) Khusus pengeluaran melaiui Bendahara Pengeluaran, pengakuan
atas beianja adalah pada saat pertanggung jawaban atas
pengeluaran tersebul disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan;

(3) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

(4) Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat
pengesahan dari Kepala SKPD Kota Pagar Alam yang berwenang
dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti yang dimaksud;

(5) Untuk penerimaan kembali atas beianja, maka harus dibukukan
sebagai pengurang beianja pada periode yang sama;

(6) Untuk penerimaan kembali atas beianja pada periode berikutnya
harus dibukukan dalam pendapatan Iain-Iain.

Pasal 66

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD Kota
PagarAlam;

(2) Besarnya penyediaan gaji pokok/ tunjctiiyairrengawatwegefrSTpIl
Daerah Kota Pagar Alam berpedoman pada ketentuan gaji yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjang
jabatan struktural/ fungsional dan tunjangan lainya dibayarkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(4) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produkt.ifitas
Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural,
tunjangan "jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum setiap bulannya,
besarnya tunjangan umum tersebut berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi "kesenaiafrry
dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam agar berpedoman pada
peraturan yang berlaku;

.I6)_Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikah
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(7) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau
kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

(8) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD,
BUMN atau unit usaha yang bersangkutan, pembayaran gaji dan
penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, BUMN, atau unit
usaha yang bersangkutan;
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(9) Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/ pegawai harian
lepas/ pegawai tidak tetap yang sudah dianggarkan menyatu
dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai. yang
dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran;

(10) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan
mempertibangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta
pemerataan penerimaan penghasilan yang besarannya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 67

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negaia pada
Bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan menteri keuangan
sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD Kota Pagar Alam
dilakukan berdasarkan S°M yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

(2) Pemibayaraan seperti dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
penerbitan SP2D oleh kuasa pengguna BUD.

Pasal 69

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau
jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-
undangan;

«

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD Kota Pagar Alam,
"-•-k-e-pada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat

diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran;

(3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaraan apabila
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;

(4) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya. !

Pasal 70

Walikota Pagar Alam dapat memberikan ijin pembukaan Rekening
untuk-keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD Kota
PagarAlam.

Pasal 71 _• —

Setelah setahun anggaran berakhir, Kepala SKPD Kota Pagar Alam
selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang
membebani tahun anggaran berkenaan.
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Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 72

0) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD
Kota Pagar Alam;

-F) Serrvia penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan
" meteiS Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam;
(3) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam;

(4) Pengeluaran pembiayaan diakui .pada saat dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam;

(5) Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaraan
pembiayan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA,

Pasal 73

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemenntah
Daerah pembayaran pokok ^^Zv^KU^^^dilakukan berdasarkan SPM yang d.terbitkan PPKD Kota PagarAlam.

Paragraf 1 —-
~~- Si^Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Kota Pagar Alam

Pasal 74

Sisa lebih perhiWhgan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk .
a. Menutupi defisit anggaran apabila realisas, pendapatan lebih kecil
b. Mendanai pelaksanaan kegiatan ianjutan atas beban beianja
c. 'Sanai kewajiban lainnya yang sampa, dengan akh.r tahun

anggaran belum diselesaikan.

Pasal 75

(1) Beban beianja langsung pelaksanaan kegiatan sebag^ana
1' dfmaksud dalam pasal 74 huruf b, d'dasa'f' phadpap^^diKnta Paaar Alam yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi

DPA lanjuten SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya;

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD J^J^^

pertengahan bulan Desember tahun anggaran bulan ber,alan. .
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(3) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan
penyelesaian pembayaran.

Pargraf 2
Dana Cadangan

Pasal 76

(1) Dana cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama
dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD Kota
PagarAlam;

(2) Penerimaan pembiayaan diakui paH? caat diterima pada Rekening
Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam;

(3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila
a?na cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan
kegiatan;

(5) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah;

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada. ayat (4), paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan dan mencukupi;

(7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD Kota
Pagar Alam atas persetujuan PPKD Kota Pagar Alam;

(8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana-dimaksud pada ayat
(3), telah sel^sai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai,
maka dana cadangan yang masih tersisa pada Rekening dana
cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota
PagarAlam.

Pasal 77

(1) Jumlah pendapatan Daerah Kota PagarAlam yang disisihkan untuk
pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan
sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan yang disisihkan yang
ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana
Cadangan dilak'uk'an dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD Kota Pagar Alam "atas persetujuan. PPKD Kota Pagar
Alam. —



Pasal 73

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada Rekening dana
cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil
tetap dengan resiko rendah;

(2) Penerimaan hasil bunga/ deviden Rekening dana cadangan dan
penempatan dana portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menambah jumlah dana cadangan;

(3) Pentausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai
dari dana cadangan diperiakukan sama dengan penatausahaan
pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3 —'—
Investas i

Pasal 79

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah;

(2) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada Rekening
Penyertaan Modal (investasi) Daerah Kota Pagar Alam;

(3) Pengeluaran untuk perolehan investasi Daerah jangka pendek
diakui sebagai pengeluaran beianja Pemerintah Daerah;

(4) Pengeluaran untuk perolehan investasi Daerah jangka panjang
diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Daerah Kota PagarAlam; __

(5) Pengurangafi, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada
Rekening penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan (divestasi
modal) dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

(6) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam-ayat (4), didasarkan pada
bukti penerimaan yang sah.

Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

—r

Pasal 80

(1) Penerimaan pinjaman Daerah Kota PagarAlam dan obligasi Daerah
Kota Pagar Alam dilakukan melaiui Rekening Kas Umum Daerah
Kota Pagar Alam;

(2) Pinjaman Daerah diakui pada saat dana pinjaman diterima;

(3) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman
yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman;



(4) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan
dalam nilai rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi;

(5) Pada setiap tanggal n'eraca pos pinjaman Daerah dalam mata uang
asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;

(6) Selisih penjabaran pos pinjaman Daerah dalam kurs acin^ antara
--—tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau

penurunan ekuitas dana periode berja'an.

Pasal 81

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Kota Pagar Alam
didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Daerah sebelumnya,
untuk kesesuaian pengembalian ookok pinjaman dan kewajiban lainnya
yang menjadi tanggungan pihak peminjam. • •

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam tidak dapat memberikan
jaminan atas pinjaman pihak lain;

(2) Pendapatan Daerah Kcta Pagar Alam dan/atau asset Daerah Kota
Pagar Alam (barang milik Daerah) tidak boleh dijadikan jaminan.
pinjaman Daerah Kota Pagar Alam; _. _.

(3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Daerah beserta barang milik
Daerah Kota Pagar Alam yang melekat dalam kegiatan tersebut
dapat dijadikan jaminan obligasi Daerah.

Pasal 83

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang. harus
dibayarkan sesuai perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan'
prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pagar
Alam yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 84

(1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melakukan penatausahaan atas
pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

(2) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melaksanakah^peirib-ay^.r3n_bunga_
dan ciciian pokok utang dan/atau obligasi Pemerintah yang telah
jatuh tempo; ''•

(3) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi Daerah Kota Pagar
Alam dicatat pada Rekening beianja bunga;

(4) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi Daerah Kota Pagar
Alam dicatat pada Rekening beianja bunga;

(5) Pembayaran pokok pinjaman Kota Pagar Alam dan/atau obligasi
Daerah Kota Pagar Alam dicatat Rekening ciciian pokok utang yang
jatuh tempo.
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Pasal 85

'(TfPetigelolaan obligasi Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Pagar Alam; .

(2) Penyusunan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud^alanrayat--
(1), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Pasal 86

Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib melaporkan posisi komulatif
pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjaian.

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib membayar bunga_dan„,
pokok utang dan/atau obligasi Daeral •yang teiah jatuh"tempo;

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD Kota •Pagar-Alam/-
perubahan APBD Kota Pagar Alam tidak mencukupi untuk
pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Pagar Alam dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD Kota Pagar Alarn.

Pasal 88

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
Daerah sebelum perubahan APBD Kota Pagar Alam dilaporkan
kepada DPRD Kota Pagar Alam dalam pembahasan awal
perubahan APBD Kota Pagar Alam;

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
Daerah setelah perubahan APBD Kota Pagar Alam dilaporkan
kepada DPRD Kota Pagar Alam dalam laporan realisasi anggaran.

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 8S

(1) Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan
Keputusan Walikota Pagar Alam atas persetujuan DPRD Kota
Pagar Alam;

i

(2) Setiap piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;!

(3) PPK-SKPD Kota Pagar Alam melakukan penatausahaan atas
penerimaan piutang atau tagihan Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD Kota Pagar Alam.

Pasal 90

Piutang Daerah Kata Pagar Alam terjadi sebagai akibat hubungan
kepexdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal 91

(1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melaksanakan penagihan dan
penatausahaan piutang Daerah;

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala SKPD menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan bcrulang piutang. ••

Pasal 92

(1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam setiap bulan melaporkan realisasi
penerimaan piutang kepada Walikota Pagar Alarn;

(2) Bukti pembayaran piutang SKPD Kota PagarAlam dari pihak ketiga
harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan
pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan

Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Paragraf 1
Laporan realisasi Semester Pertama APBD

Kota Pagar Alam

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun laporan realisasi
semester pertama APBD Kota Pagar Alam dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya;

(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ay^r(->}-disampj]kjjr^
kepada DPRD Kota Pagar Alam selambat-lambatnya pada akhir"
bulan Juli tahun anggaran yang berangkutan untuk dibahas
bersama anfara DPRD Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah
Kota Pagar Alam.

Paragraf 2
Perubahan APBD

Kota Pagar Alam

' Pasal 94

Perubahan APBD Kota Pagar Alam dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD1
Kota Pagar Alam;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis beianja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. Keadaan darurat;
e. Keadaan luar biasa.

Pasal 95

Perubahan APBD Kota Pagar Alam hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Pasal 96

(1) Perubahan APBD Kota Pagar Alam disebabkan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kota Pagar Alam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a, dapat berupa
terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya_nroyeksLpendapataJi
Daerah, alokasi beianja Daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA Kota PagarAlam;

(2) Walikota PagarAlam memformulasikan hai-ha! yang mengakibatkan
terjadinya perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 94 ayat (1) huruf a, kedalam rancangan
kebijakan umum perubahan APBD Kota Pagar Alam serta PPAS
Perubahan APBD Kota Pagar Alam;

(3) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS
Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;

(4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pagar Alam
dan PPAS Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi keoijakan umum perubahan APBD Kota Pagar Alam serta
PPA perubahan APBD Kota Pagar Alam paling lambat minggu
kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;

(5) Dalam hal persetujuan DPRD Kota Pagar Alam terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota
Pagar Alam diperkirakan pada akhir bulan September tahun
anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan
pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 97 '

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang
telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (5)
masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara kepala Daerah dengan DPRD.

Pasal 98

(1) Serdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada
Kepala Daerah perihal pedornan penyusunan RKA-SKPD yang
memuat program dan kegiatan bam dan/ kriteria DPA-SKPD yarig
dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahaan A°BD sebagai
acuan bagi kepala SKPD Kota Pagar Alam;

(2) Pedornan penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar. Alam dan/atau
kriteria DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang dapat diubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota
Pagar Alam paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun
anggaran eerjajajp.
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Paragraf 3
Pergeseran Anggaran

Pasal 99

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis beianja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);

(2) Pergeseran antar rincian objek beianja dalam objek beianja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD Kota Pagar
Alam;

(3) Pergeseran antara objek beianja dalam jenis beianja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekertaris Daerah;

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota
PagarAlam; —:--..

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis beianja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan
Daerah tentang APBD Kota PagarAlam;

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penamb&han
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dijelaskan dalam koiom keterangan Peraturan
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota PagarAlam;

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

, Paragraf 4
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Dalam Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 100

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya;

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 94 huruf c dapat berupa : .
a. Membayar bunga pokok utang dan/atau obligasi Daerah vang

melarnpaui anggaran yang tersedia mendahului. perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat ;2);

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya

kebijakan Pemerintah;
cT~ Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 75;
e. Mendanai kegiatan-kegiatan baru dengan kriteria harus

•diselesaikanJ-t.sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;

f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai
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dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan;

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DP.PA-
SKPD Kota Pagar Alam;

(4) Pengeluaran saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD Kota Pagar
Alam;

(5) Penggunaan saldo anggaran lebin tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Paragraf 5
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 101

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemeintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oien Keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;

v

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan beianja
tidak terduga;

(4) Dalam hal beianja 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

beianja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam;

(6) Kriteria beianja untuk keperluan mendesak; —

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya dalam
Perubahan APBD Kota Pagar Alam, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. _dan
pengeluaran ietsebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran,
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(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan dalam darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Paragraf 6
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 102

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e
adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD Kota Pagar Alam mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besardari 50% (lima puluh persen).

Pasal 103

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan selisih (Gap) kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan beianja dalam APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 104

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD Kota Pagar Alam mengalami penurunan
lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan;

(2) Penambahan dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD,

(3) Penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih -dahulu
diformullasikan dalam DPPA-SKPD;

(4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan

" "Bo-erah tentang Perubahan kedua APBD Kota PagarAlam.

Pasal 105
i

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD Kota Pagar Alam mengalanr penurunan
lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/
pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan;

(2) Penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target <sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD Kota
PagarAlam;

(3) DPPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan seBagai dasar penyusunan peraturan Daerah tentang'
Rancangan Perubahan Kedua APBD Kota PagarAlam.



Paragraf 7
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 106

(1) RKA-SKPD Kota Pagar Aiam yang memuat program dan kegiatan
baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalarn perubahan
APBD Kota Pagar Alam yang telah disempumakan oleh SKPD,
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
Kota Pagar Aiam;

(2) RKA-SKPD Kota Pagar Alam yang memuat program dan kegiatan
baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan
APBD Kota Pagar Alam yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Pagar Alam dan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam oleh PPKD.

Paragraf 8
Penetapan Perubahan APBD

Kota Pagar Alam

Pasal 107

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar
Alam dan Pe'aturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kota Pagar Alam yang disusun oleh PPKD Kota Pagar Alam
memuat pendapatan, beianja dan pembiayaan yang mengajami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 108

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar
Aiam sebagaimana dimaksud dalam_ Pasal 107 terdiri dari Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota-Pagar Alam beserta^
lampirannya.

Pasal 109

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang' Perubahan APBD Kota
Pagar Alam yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
Walikota Pagar Alam;

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota,
Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumi
disampaikan oleh Walikota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar
Aiam discsialisasikan kepada masyarakat;

(3) Sosialisai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah
Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD
Kota Paqar Alam tahun anggaran yang direncanakan;

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kota Pagar Alam dilaksanakan Daerah oleh Secretariat
Daerah.
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Paragraf 9
Penyampaian, Pembahasan, dan Penetapan Rancangan Peraturan

Daerah Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 110

(1) Walikota PagarAlam rnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam, beserta lampirannya
kepada DPRD Kota Pagar Alam paling lambat minggu kedua bulan
September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan
persetujuan bersama;

(2) Pengambilan keputusan DPRD Kota Pagar Alam untuk menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 10
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 111

(1) Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan

~"~Psraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah berlaku ketentuan pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal
49, Pasal 50;

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar Alam dan DPRD, dan Walikota
Pagar Alam tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan 'Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam,
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud
dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Kota
Pagar Alam tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan
darurat;

(3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota
Pagar Alam dan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran
APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud padar~aya1 (2)'
dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 112

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) Kepala Daerah
Kota Pagar Alam wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan'
Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan selanjutnya
Kepala Daerah bersama DPRD Kota Pagar Alam mencabut
Peraturan Daerab^dJmaksud;

(2) Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota PagarAlam;
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(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat
dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah:

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota PagarAlam.

Paragraf 11
Pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh SKPD Kota PagarAlam

Pasal 113

-(-L)J?_PKD Kota Pagar Alam paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam
ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD. Kota
Pagar Alam agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap
program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
Kota Pagar Aiam;

(2) DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang mengalairn~'p^erubahaajdMam__
tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam dokumen
pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD);

(3) Dalam DPPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagimana dimaksud pada
ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan, beianja atau
pembiayaan yang mengalami ppenambahan atau pengurangan ?tau
pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah dilakukan perubahan; _. :

(4) DPPA-SKPD Kota Pagar Alam dapat dilaksanakan setelah dibahas
TAPD, dan disahkan oleh PPKD Kota Pagar Alam berdasarkari
persetujuan Sekretaris Daerah Kota PagarAlam.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama
Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kota PagarAlam

i

Pasal 114

(1) BUD Kota Pagar Alam bertanggungjawab terhadap pengelolaan
penerimaan kas dan pengeluaran Kas Daerah;

(2) Untuk mengelola Kas Daerah sebagaimana dimaksud p^uci oyat (1)
BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang
sehat;

(3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam dan
diberitahukan kepada DPRD Kota PagarAlam.
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Pasal 115

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan . dan
pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD Kota Pagar
Alam dapat membuka Rekening penerimaan dan Rekening
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 116

(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari;

(2) Saldo Rekening penerimaan dimaksud pada ayat (1) setiap akhir
hari kerja waib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Pasal 117

(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum
Daerah;

(2) Jumlah dana yang disediakan sebagaimana pada Rekening
pengeluaran dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana
pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. •• ,

Bagian kedua
Pengelolaan kas non anggaran

Pasal 118

(1) Pengeioiaan penerimaan dan pengeluaran mencerminkasn
penerimaan dan pengeluaran kac yai'.y Lidak mempehgaruhi
anggaran pendapatan, beianja, dan pembiayaan Pemerintah
Daerah;

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
a. Potongan TASPEN;
b. Potongan ASKES;
c. Potongan PPh; ;
d. Potongan PPN;
e. Penerimaan titipan uang muka;
f. Penerimaan jaminan; dan
g. Penerimaan lainnya yang sejenis.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: •!
a. Penyetoran TASPEN;
b. Penyetoran ASKES;
c. Penyetoran PPh;
d. Penyetoran PPN;
e. Pengembalian titipan uang muka;
f. Pengembalian uang jaminan; dan __
g. .Pengeluaran lainnya yang sejenis.

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga;
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(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga; •

L (6) Informasi penerimaan kas sebagaimana kas dan pengeluaran
j "" -'"•-airnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan harus

kas aktivitas non anggaran;

(7) Penyajian informasi dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar
akuntansi Pemerintah;

(8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Da«fah.._

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas umum Penatausahaan keuangan Daerah Kota PagarAlam

Pasal 119

(1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran,--bendaftara-
penen'maan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima
atau menguasai uang/ barang/ kekayaan Daerah wajib,
menyelenggaran penatausahaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;

(2) Pejabat yang mendatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang
ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 120

(1) Untuk pelaksanaan APBD Kcta Pagar Alam, Walikota Pagar Alam
menetapkan :
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; ...--
c. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan SPJ;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
f Bendahara pengeluaran yang mengelola beianja bunga, beianja

subsidi, beianja hibah, beianja bantuan sosial, beianja bagi hasil,
beianja bantuan keuangan, beianja tidak terduga dan beianja
pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu SKPD; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran/ kuaS^Tpengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan pengguna barang sebagaimana
sesuai dengan kebutuhan;
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(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, didelegasikan oleh kepala Daerah kepada Kepala SKPD;

(4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan tahun anggaran berkenaan sebelum dimulai.

Pasal 121

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas petbendaharaan, bendahara
penerimaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu olen pembantu
bendahara;

(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) rnelaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan; -

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meiaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen
pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 122

(1) Penerimaan Daerah Kota Pagar Alarn disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah Kota Pagar Alam yang ditunjuk dan dianggap sah
setelah kuasa BUD Kota PagarAlam menerima Nota Kredit;

(2) Penerimaan Daerah Kota PagarAlam yang disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara :
a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. Disetor melaiui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau

kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. Penerimaan disetor melaiui bendahara oleh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti
pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan
disahkan oleh PPKD Kota PagarAlam;

(4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, surat
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja
dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 123

Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau
dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu
penyetoran, ditetapkan dalam Peraturan Walikota PagarAlam.

Pasal 124

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan penatausahaan penerimaan atas
penerimaan dan penyetoran uang yang menjadi tanggungjawabnya;



(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung
jawabkan secara administrate atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya dengan rnenyampaikan laporan pertanggung
jawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna
anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung
jawabkan secara fungsional atas pengeioiaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan rnenyampaikan laporan peTtarrggung-"
jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya;

(4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;

(6) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Walikota Pagar Alam..

Pasal 125

(1) Dalam hal objek pendapatan kondisi geografis wajib pajak dan/atau
wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga keuangan, kantor pos yang bertugas sebagai
tugas dan fungsi bendahara penerimaan, melaksanakan dapat
ditunjuk penerimaan bendahara pembantu;

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

(3) Bendahara, penerimaan pembantu wajib rnenyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis.atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan.

Pasal 126

(1) Kepala Daerah dapat menunjuk Bank, Badan, Lembaga keuangan
atau kantor pes yang bertugas rnelaksanakan sebagian tugas dan
fungsi bendahara penerimaan;

(2) Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas tersebut diterima;

(3) Atas pertimbangan^ kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan
' komunikasi dan transfortasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu

penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah;



(4) Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kante? pov-se^§s^aoa.
dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang
kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melaiui BUD Kota
PagarAlam;

(5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan'ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Pagar Alam.

Pasal 127

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan
aplikasi komputer dan/atau alat elektionik lainnya.

Pasal 123

Dalam hal bendahara penerimaan be'rhalangan :
a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)

bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran
dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab
bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui
Kepala SKPD Kota PagarAlam;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan
berita acara serah terima;

c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga).bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka diancgap yang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeiuaran

Kota Pagar Alam

Paragraf 1
Pcnyedian Dana

•* i

Pasal 129

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD Kota Pagar Alam dalam
rangka manajemen kas menerbitkan SPD;

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa
._ J-UJD Kota Pagar Alam untuk ditandatangani oleh PPKD Kota Pagar

Alam.

Pasal 130

Pengeluaran kas atas beban APBD Kota Pagar Alam dilakukan
berdasarkan SPD atau rlnknmpn lain vann riinpr^amakan rlpnnan £Pn



Paragraf 2
Permintaan pembayaran

Pasal 131

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, bendahara
pengeluaran mengajukan pengguna anggaran melaiui SPP kepada
pengguna anggaran/ kuasa PPK-SKPD Kota PagarAlam;

(2) SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. SPP uang persediaan (SPP-UP);
b. SPP ganti uang (SPP-GU);
c. SPP tambahan uang (SPP-TU);
d. SPP langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf
b dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan
dana sampai dengan jenis beianja.

Pasal 132

(1) Bendahara pengeluaraan melaiui pejabat penatausahaan keuangan
pada SKPD Kota Pagar Alam mengajukan SPP-UP kepada
pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan;

(2) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU;

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana^Tmaksth^-p^da-ay_3l_
(2) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD Kota Pagar Alam
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

(4) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 133

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-SKPD
Kota PagarAlam dalam rangka tambahan uang persediaan;

(2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari';
PPKD Kota Pagar Alam dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar

~~""Atam;

(3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Pasal 134

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran gjna
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memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna
anggaran melaiui PPK-SKPD Kota PagarAlam.

Pasal 135

PPTK Kota Pagar Alam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk
pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara
pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaraan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima tagihannya dari pihak ketiga.

Pasal 136

(1) Permintaan pembayaran untuk su<jiu kt:yiaian uapai terdiri'dari
SPP-LS dan/atau SPP-UP/GUATU, SPP-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (1) untuk pembayaran langsung pada pihak
ketiga berdasarkan kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah
diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undanggan;

(2) SPP-LS beianja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara
pengeluaran;

(3) SPP-UP/GUn"U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 137

(1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran meneliti
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam;

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS.

Paragraf 3
'" - Perintah Membayar

Pasal 138

(1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengajukan
permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam1
dengan menerbitkan SPM-UP;

(2) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengajukan
perggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa
BUD Kota PagarAlam, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri
bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan
sebelumnya;

(3) Dalam hal uang^persediaan tidak mencukupi kebutuhan pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan
uang persediaan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam dengan
menerbitkan SPM-TU; -•• -
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(4) Pelaksanaan pembayaran melaui SPM-UP dan SPM-LS
Berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 139

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
diajukan kepada kuasa BUD Kota.Pagar Alam untuk penerbitan SP2L).

Pasal 140

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran
perintah membayar mencakup :
a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b. Register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 141

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna ; anggaran/ kuasa
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 142

(1) Kuasa BUD Kota Pagar Alam meneliti kelengkapan dokumen SPM
yang diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
agar pengeluaraan yang diajukan tidak melampaui pagu dan

...__ memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
"Perundang-upda-ngan;

(2) Dalam ha! dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD Kota Pagar Alam menerbitkan
SP2D;

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan
SP2D;

(4) Dalam hal kuasa E'JC Kota Paoar Aiam
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SP2D.

Pasal 143

hp»rhalannan] ..yang'

(1) Penerbitan SP2D sebagimana dimaksud daiam Pasai 142-ayat (2)-
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPM; _ ^

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM.



T""""'"-"-'

Pasal 144

(1) Kuasa BUD Kota Pagar Alam menyerahkan SP2D yang diterbitkan
untuk keperluan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambahan
uang persediaan kepada pengguna uang/ kuasa pengguna
anggaran;

(2) Kuasa BUD Kota Pagar Alam menyerahkan SP2D yang diterbitkan
untuk keperluan per.bryaran langsung keoada Dihak ketiqa, _.._.-—

Pasal 145

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut
dalam peraturan kepala Daerah.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 146

(1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan pengunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/ tambah uang persediaan kepada kepala SKPD Kota
Pagar Alam melaiui PPK-SKPD Kota Pagar Alam paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya;

(2). Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah sesuai pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggungjawaban;

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahaan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyarnpaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dafem
Peraturan kepala Daerah;

(4) Bendahara pengeluaran pada SKPD Kota Pagar Alam wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan rnenyampaikan
pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban kepada PPKD
Kota Pagar Alam selaku BUD paling lambat tanggal 10 bb'ian
berikutnya;

(5) Penyarnpaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaraTTrkoasa"
pengguna anggaran.

Pasal 147 -

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. Menguji kebenaran'perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek
yang tercantum dalam ringkasan rincian obyek;

c. Menghitung PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek;
dan
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d. Menguji keoenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan
periode sebelumnya.

Pasal 148

Bendahara pengeluaran yang mengelola beianja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, beianja bagi hasil, bantuan keaaTiysn.,._belan|a. tidak
terduga dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan"
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .

Pasal 149

Pengisian dokumen penatausahaan bendahhara pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 150

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan :
-a,-.-Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)

bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran
dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab
bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui
kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diad.akan
berita acara serah terima;

c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkuatan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

Bagian Kelima
Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pasal 151

(1) Gubernur Sumatera Selatan melimpahkan kewenangan kepada
Walikota Pagar Alam untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna
anggaran oada SKPD yang menandatangani SPM/ menguji SPP,
PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas
pembantuan. di Daerah Kota PagarAlam;

(2) Walikota Pagar Alarn melimpahkan kewenangan kepada kepala1
desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada
lingkungan Pemerintah desa yang menandatangani SPM/ menguji
SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas
pembantuan di Pemerintah desa;

(3) Adminitrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan dana tugas pembantuan Provinsi dan di Kota
dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota PagarAlam;

(4) Administrasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
dana tugas pembantuan Kota Pagar Alam di Pemerintah desa
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dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pasal 152

(1)PPTK Kota Pagar Alam pada SKPD Kota Pagar Alam yang
ditetapkan sebagai penanggung jawab tugas pembantuan Provinsi
Sumatera selatan menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran pada SKPD berkenaan dalam
rangka pengajuan permintaan pembayaran;

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
--.._ mengajukan SPP-LS disertai dengan iampiran yang dipp™'«ra*kan

kepada kepala SKPD berkenaan setelah ditandatangam oleh PPTK
tugas pembantuan;

(3) Kepala SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen
kepada kuasa BUD Provinsi Sumatera selatan;

(4) Kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan meneliti kelengkapan
dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh Kepala
SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk menerbitkan

Pasal 153

(1)PPTK pada kantor Pemerintah desa yang ditetapkan sebagai
penanggungjawab tugas pembantuan Provinsi dan Kota
menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada
bendahara pengeluaran/ bendahara desa pada kantor; ~"

(2) Pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan
pembayaran;

(3) Bandahara -pengeluaran/ bendahara dimaksud" pada—ayat~-(1)l_
mengajukan SPP-LS disertai dengan Iampiran yang dipersyaratkarT
kepada kepala desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK
tugas pembantuan;

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan
SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan
kepada kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan; atau

(5) Kuasa BUD Provinsi Sumatera selatan meneliti kelengkapan
dokumen SPM-LS, tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala :
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menerbitkan
SP2D.

Pasal 154

(1) Pedoman penatausahaan pendanaan pelaksanaan tugas
pembantuan Provinsi, Kota dan Desa ditetapkan dalam peraturan
Gubernur;

(2) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas
pembantuan di desa ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar
Alam.
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Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 155

(1) Pemerintah Oae-rah Kota Pagar Alam menyusun sistem akuntansi
Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi
Pemerintah;

(2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Pagar Alam rnengacu pada Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasa! 156

Walikota Pagar Aiam berdasarkan standar akuntansi Pemerintah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 157

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi Pemerintah Daerah; -

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar
Alam, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas
akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca,. '•
c. Catatan laporan keuangan

Pasal 158

(1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah meliputi :
a Prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. Prosedur akuntansi asset tetap/ barang milik Daerah; dan
d. Prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsif pengendalian
intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Pengendalian Internal dan Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 159

(1) Sistejn akuntansi „ Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
dilaksanakan oleh PPKD Kota Pagar Aiam;

(2) Sistem akuntansi SKPD Kota Pagar Aiam dilaksanakan oleh PPK-
SKPD Kota Pagar Alam;
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(3) PPK-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur
penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaraan.

Bagian Kedua
Kebijakan akuntansi

Pasal 160

(1) Walikota Pagar Alam menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan;

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan
dasar pengukuran atas asset, kewajiban, pengakuan—dan--
pelaporan ekuitas, pendapatan, beianja dan pembiayaan serta
laporan keuangan;

(3) Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Definis; ;
b. Pengakuan; ...__
c. Pengukuran;
d. Pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
e. Prinsif-prinsif penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(4) Daiam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaKsuu pada
ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga
perolehan asset dan kapitalisasi asset;

(5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/ setara kas yang
dibayarkan terdiri dari beianja modai, beianja administrasi
pembelian/ "pembangunan, beianja pengiriman, pajak dan nilai
wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga
perolehan asset tetap;

(6) Kebijakan kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuran kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai penambahan nilai asset tetap;

(7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun
anggaran dimuat dalam cstatan atas laporan keuangan tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 161

(1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Aiam sebagai entitas pelaporan
menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah;

(2) Kepala SKPD Kota Pagar Alam sebagai entitas akuntansi
menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada
PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah
Daerah;

(3) Kepala BLUD Kcta Pagar Alam sebagai entitas akuntansi
menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada
PPUT) Yr^-, P->nor A [^-11-,-, i iriti A, ,-<;,-.-,!-• ,~~ I, ^^-.1 l„~„



keuangan Pemerintah Daerah sebaoaimana dimaksud pada ayat
d);

(4) Kepala BLUD Kota Pagar Alam sebagai entitas pelaporan
penyusunan laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada
kepala Daerah dan diaudit oleh pemeriksa ektern sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah.oada SKPD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 162

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD Kota Pagar Alam
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban peiaksanaan
APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 163

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (11 dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPD

Kota Pagar Alam

Pasal 164

Prosedur akur\tansi pengeluaran kas pada SKPD Kota Pagar Alam
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran kas dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 165

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

Kota Pagar Alam

Pasal 166

(1) Prosedur akuntansi asset pada SKPD Kota Pagar "Aiam--ms-Uputi.
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,
rehabilitasi, perufiatiaan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset
tetap yang dikuasai/ digunakan SKPD;

(2) Pemeliharaan asset tetac yang bersifat rutin dan berkala tidak
dikapitalisasi;
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(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila
memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah
kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/acau
menambah masa manfaat:

(4) Perubahan klasifikasi asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa perubahan asset tetap ke klasifikasi selesa: asset tetap
atau sebaliknya;

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penyesuaian sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat suatu asset. "~— - -._.

Pasal 167

(1) Setiap asset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan
dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan massa
manfaatnya;

(2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :
a. Metode garis lurus;
b. Metode saldo menurun ganda; dan
c. Metode unit produksi.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi selain Kas pada SKPD

Kota PagarAlam

Pasal 168

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD Kota Pagar Alam
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer;

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup :

a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaraan (penqesahaan
SPJ);

b. Koreksi kesa|ah^n pencatatan;
c. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
d. Pembelian secara kredit;
e. Return pembelian secara kredit atas asset tetap/ barang milik

Daerah tanpa konsekuensi kas;
f. Pemindahtanganan atas asset tetap/ barang milik Daerah tanpa

konsekuensi kas;
g. Penerimaan asset tetap/ barang milik Daerah tanpa konsekuensi

kas.

Pasal 169

Prosedur akuntansi soJatn kas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.

60
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Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD

Kota Pagar Alam

Pasa! 170

(1)SKPD Kota Pagar Alam menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Paqar Alam secara
penodik yang meliputi :
a. Laporan realisasi anggaran SKPD Kota PagarAlam-
b. Neraca SKPD Kota Pagar Aiam; dan
c. Catatan atas laporan keuangan SKPD Kota PagarAlam.

(2) Laporan pertanggungjawaban ADBD Kota Pagar Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasal171

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD Kota Pagar Alam
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran'
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penenmaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 172

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 171 dilaksanakan oleh PPK-SKPKD Kota PagarAlam.

Paragraf 2 —
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasal 173

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD Kota Pagar Alam
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan

'pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 174

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 173 dilaksanakan oleh PPK-SKPKD Kota Paga. Mic.n.'



Paragraf 3
Prosedur akuntansi asset pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasa! 175

(1) Prosedur akuntansi asset pada SKPKD Kota Pagar Alam meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,
rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset
tetap yang dikuasai/ digunakan SKPKD Kota PagarAlam;

(2) Prosedur akuntans: asset pada SKPKD digunakan sebagai alat
pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/ diqunakan
SKPD dan/atau SKPKD.

Pasal 176

Prosedur akuntansi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD Kota PagarAlam.

Paragraf 4
Prosedur akuntansi selain kas pada

SKPKD Kota PagarAlam

Pasal 177

Prosedur Akuntansi selain kas pada SKPKD Kota Pagar Alam meliputi
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi
atau kejadian selain kas yang dapat di lakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer

Pasal 178

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 177 dilaksanakan oleh PPK - SKPKD Kota PagarAlam.

Paragraf 5
Loporan kc!'.T!T-;an pada SKPKD Kota Paqar Alam .

Pasai 179

(1) Kepala SKPKD Kota Pagar Alam menyusun dan melaporkan arus
kas secara periodik kepada Kepala Daerah;

(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayatTiT ^susTTri -
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kota PagarAlam

Pasal 180

1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam menyusun laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan beianja SKPD Kota
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Pagar Alam sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya"

2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)'dlse7tanferjg«xrr
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

3) Pejabat pengguna anggaran-rnenyampaikan laporan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) kepada PPKD Kota Pagar Alam
sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama
APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama
berakhir paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 181

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan
cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan beianja SKPD sebagaimana di maksud pada
Pasal 180 ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Jul) tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 182 '—~

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
disampaikan kapada Walikota Pagar Alam paling lambat minggu ketiga
bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk di tetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan
berikutnya.

Pasal 183

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182
disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bular, Juli tahun
anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan Kota PagarAlam

Pasal 184

(1) PPK-SKPD Kota PagarAlam menyiapkan laporan keuangan SKPD
tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD
untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
angggaran SKPD;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepala Daerah melaiui PPKD Kota PagarAlam
sebagai dasar penyusunan lapoian keuangan Pemerintah Daerah
Kota Pagar Alam paiing lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakjjij:;

(3) Laporan SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
•-(2) terdiri dari :

a. Laporan reaiisasi anggaran,
b. Neraca:
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d. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 185

(1)PPKD Kota Pagar Alam menyusun laporan keuangan Pemerintah
Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
berkenaan;

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah' sebagaimana dimaksud
.- pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melaiui Sekretaris

Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota
PagarAlam;

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan relisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja
Daerah dan laporan keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.

Pasal 186

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud daia-m--P-asaL.185_ayat
(2) disampaikan oleh Walikota Pagar Alam kepada BadarT
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Walikota Pagar Alam memberikan ranggapan dan melakukan
penyesuaian terhadap laporan keuangan Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 187

(1) Walikota PagarAlam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
Kota Pagar Alam paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir:

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan ARBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan,
serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/ perusahaan
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Pasal 188

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyarnpaian
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat
(1); BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala Daerah
rnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota PagarAlam kepada
DPRD Kota Pagar Alam;

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilampiri dengan laporan realisasi neraca, laporan arus kas,
catatan atas laporan Keuangan, dan laporan kinerja yang isinya
sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 189

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dirinci dalam rancangan pelaksanaan Peraturan

..- Kepala Daerah tentang Penjabaraan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam:

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pagar Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Iampiran
terdiri dari :

a. Ringkasan laporan realisasi a -i n r-\
i '-> ^ c:a ra n;

o. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

P 3 s ai 130

(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam
ditentukan oleh DPRD Kota PagarAlam;

(2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan • Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam
oleh DPRD Kota Pagar Alam paling lama.J_(satu) bulan terhitung
sejak Rancangan Peraturan Daerah, diterima. "*"""

Pasal 191

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib
dipublikas'kan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
laporan keuangan yang telah ciiaudit oleh BPK dan telah
diundangkan daiam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dar
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 192

(1) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang
telah disetujui bersama DPRD Kota Pagar Alam dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
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Pelaksanaan APBD Kota Pagar Aiam sebelum ditetapkan oleh
Walikota Pagar Alam paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan
kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi;

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh ''-uoernur Sumatera Selatan paling
lama 15 rj'ma belas) ban kerja terhitung sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Paga; Alam dan Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Pagai Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Apabila Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hcsn evaiuasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota
Pagar Alam sudah sesuai dengan kepentingan umum dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota

Pasal 193 —--- -..

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kcta Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertnngganngiawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar
Alam tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundangan-undangan yang lebih tinggi, Walikota Pagar Alam
bersama DPRD KiAa Payar Alam v-aiih -c'^kukan pcnyompurridan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi;

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota PagarAlam
dan DPRD Kota Pagar Alam. dan Walikota Pagar Alam tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dan
Rancangan Peraturan Wal'kota Pagar Alam tentang
Pertanggungjawaban Penjabaran Pelaksanaan APBD Kota Pagar
Alam menjadi Peraturan Daeran dan Peraturan Walikota, Gubernur
Sumatera Selatan membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota dimaksud sesuai dengan PoraturairPo-r-u-ndanq-undangan.

Pasal 194

Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar
Alam tentang Pcnjabaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota. PagarAlam ken,,da Menteri Dalam Negeri.
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BAB Xi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pe.tama
Pombinaan 6an Pongawasan

Kota Pagar Alam

Pasal 106

Pemerintah melakukan pcmbinaan 6^\n pengawasaan pengelolaan
keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan
oleh Menteri Dalam Neaori.

Pasal 196

(1) Pembinaar, meliputi pemberian podcrnan, bimbingan, konsultasi,
supervisi, pendidikan dan pelatihan;

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
msneakup perencanaan dan penyusunan APBD Kota Pagar Alam,
pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah,
pertanggungjawaban keuangan Daerah, pemantauan dan evaluasi
serta keiembagaan keuangan Daerah;

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

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah. pimpinan firm anggota DPRD Kota Pagar Alam, perangkat
dan Pegawai Nogeri Sipii Daerah serta kepada Bendahara
Penen'maan dan Bendahara Penoeluaran.

Pasal 197

(1) DPRD Kota Pagar Alam melakukan pengavvasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan
pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk
pencapaian sasaran yang telah ditelapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD Kota Pagar Alam.

Pasal198

Pengav/asan pengelolaan keuangan Daerah berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undaagan.
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Bagian Kcdua
Pengcndal'ar; intern

Pasal 199

(1) Dalam rangka mcningkatkan kinerja tiansparansi dan akuntabilitas
pengeiclaan keuangan Daerah. kepala Daerah mengatur dan
menyelenggaraknn sistem • pengendalian intern omngKungan
Pemerintah Dace/h yang dipimpinnya;

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada-ayr-i-.M) merupakan
proses yang dirancang untuk rnemberikan keyakinan yang memadaT-
mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin
dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan program dan kegiaian serta dipatuhinya Peraturan
Perundang-undangan;

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memenuhi kritena sebagai berikut :
a. Terciptanya lingkunngan pengendalian yang sehat;
b. Terselenggaranya penilaian resiko;
c. Terselenggaranya aktifitas pengendalian;
d. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyeienggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpodomaii pada kc'"->l::an Peraturan Pcrundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan ekstern

Pasal 200

Pemeriksaan pengeioiaan keuangan Daerah dilakukan oleh BPK
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Xil

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal ?u1

(1) Setiac kerugian Daerah yang Hisebahkan oleh tindakan melanggar
hukum atau keiaDmu ".eseMaug ] an, segera diselesaikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain'
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban vang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan Daerah; wajib mengganti kerugian tersebut;

(3) Kepala SKPD Kota Pagar Alam dapat segera melakukan tuntutan
ganti rugi, seiclah mengetahui bahwa dalam SKPD yang
bersangkutan terjadi kerugian akibai perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 20 2

(1) Kerugian Daerah wajib Kota Pane; /Mam dilaporkan oleh atasan
langsung atau kepala SKPD. kei-ada Walikota Pagar Alam dan
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diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
seteiah kerugian Daerah itu diketahui:

(2) Segera seteiah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada
bendahara. Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
segera dimintakan surai pernyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya
dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud;

(3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
Daerah, kepala Daerah segera mengeluarkan surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang
bersangkutan.

Pasal203

(1) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada
dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia,

•p&nuntutan dan oenagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/
yang memperoleh hak/ ahli wans, terbatas pada kekayaan yang
dikeiola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, Pegawai
Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;

(2) Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk
memb3yai 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 bukan bendahara, atau pejabat lain
yang bersangkutan atau sejak bendahara, Pegawai Negeri bukan
bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan
diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh bak/ ahli
waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai
adanya kerugian Daerah.

Pasa! 204

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimaina^TaluT
dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau
barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan
bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain
yang digunakan dalam penyeienggaraan tugas Pemerintahan;

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah
ini berlaku pula untuk pengeioiaan perusahaan Daerah dan badan-
badan lain yang menyelenggarakan pengeioiaan keuangan Daerah,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

tersendiri.

Pasal 205

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat
dikenai sanksi administrate dan/atau sanksi oidana1
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(2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara,
Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak
membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 206

Kewajiban bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat
lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika daiam 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.

(1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan
oieh BPK;

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur
pidana. BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 2C3

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut tentang tata car a tuntutan ganti kerugian Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 210

(1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam 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
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain Rumah Sakit
Daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen',
penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa dan pengujian
penelitian 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 pengeioiaan yang melaksanakan
dana sepcrti dana bergulir, usaha kecil menengah, tabungan
perumahan, instansi pengeioiaan dana lainnya.
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Pasal 211

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
pelayanan daiam rangka mema;ukan kes-e;-aht,eraan kehid upan
umum dan mencerdaskan bangsa:

(2).Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 212

(1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD Kota Pagar Alam
dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD Kota P?gar
Alam yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintahan yyang
bersangkutan;

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

(3) Pembinaan tehnis sebagaimana^ dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan
oeiatihan dibidang penyelenggaraan program^arr'kcg^^aBL.UD:__

Pasal 213

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

Pasal 214

Seiuruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
biaya BLUD yang bersangkutan.

Pasal 215

Pedoman teknis mengenai pengeioiaan keuangan BLUD diatur lebih
lanjut oleh menteri dalam negeri seteiah memperoleh pertimbangan
menteri keuangan.

BAB XIV

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 216

(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengeioiaan keuangan Daerah
diatur dengan- . Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan: ....

(2) Berdasarkan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
' (1), Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

Sistem dan Prosedur Pengeioiaan Keuangan Daerah.
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BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang
mengatur tentang Pengeioiaan .Keuangan Daerah dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
dengan peraturan yang bam berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 218

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar
setiap orang mengetahuinya: memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya ~dalam Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam.

Diunnarrgkan diPagar Alarn
pada tanggal : ,q 7)iGr(_/'qqo Cj

SEKRETARiS DAERAH KOTA PAGAR ALAI

Drs. H. A. FACHRI, MM

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggaL. /o 'toqrzf dor) o
WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR • £.
SER! £...

72




