
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 33 TAHUN 2OQ2

TENTANG

POKOK - POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGANDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYU,A'SIN,""- ;

-~-"';'----.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban
, Daerah pasal 86 ayat (6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban
dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan ;

b. bahwa berdasarkan pasal 26 Undang - undang Nomor 25 Tahun \999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dim Daerah,
ketentuan tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertan8lODroawaban
Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ; .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok - pokok
PengeIolaan dan Perfunggungjawaban Keuangan Daerah.

I. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821 ); ,

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang -undang NomOI ,25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ) ;

4. Peraturan Pemerirltah Nomor 25 Tahun 2000 t~ntang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah .
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022, Tambahan Lembaran Negara Nomor
202).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
POKOK - POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;. .
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

7. Daerah Otonom, selanjutnya diseb~t Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukurn yang mempunyai batas ,Daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
~n Desa dan.dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannnya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula
segala sesuatu baik yang berupa uang maupu.l1barang yang dapat menjadi
kekayaan daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut;

10.Anggaran ,.
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10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

11.Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan;

12.Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalamperiode
tahun anggaran yang bersangkutan;

13.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan Pemerintah
Daerah;

14.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah;

15.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk
membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

16.Barang Daerah adalah semua barang - barang milik Daerah yang berasal
dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari
APBD dan hibah dari pihak lain;

17.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat
penyerahan nang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

18.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Daerah
sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima dari pihak lain sejumlah nang atau manfaat bemilai uang
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,
tidak tennasuk kredit jangka pendek yang lazim teJjadi dalam perdagangan;

20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan nang daerah untuk menampung
seluruh pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki atau dipegang atau
dikuasai Daerah;

21. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan sebagian atau
seluruh Kas Daerah;

22. Bendaharawan Penerimaan adalah orang atau badan yang ditunjuk dan
diserahi tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke Kas
Daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan;

23. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk dan
diserahi tugas membayar atau menyerahkan nang dan atau surat berharga
atas beban Kas Daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan;

24. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah terdiri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah lainnya;

25. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah
Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerab

Pasal 2

(1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kenangan
Daerah;

(2) KepalaDaerah .
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(2) Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan keuangan
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

PasaI 3

Dalam rangka melakukan kewajibannya dalam pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan
sebagian atau selurub kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah, atas nama Kepala Daerah menetapkan para pelaksana
pengelola APBD dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan
anggaran;

(2) Pengelola APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
merangkap sebagai bendaharawan.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

PasaI 5

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang - undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadiJandan kepatutan.

Pasal 6

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan.

Pasal 7

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sarna dengan tahun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dicatat dan dikeJola dalam APBD;

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan
pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka Desentralisasi;

(3) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD merupakan Dokumen
Daerah.

Pasal 9

Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran
penerimaannya.

PasallO .
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Pasal 10

(1) Jum1ah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan target
penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan yang bersangkutan;

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan;

(3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan belanja atas beban APBD, jika
untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau
untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD;

(4) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat
mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan;

(5) Apabila dalam satu tahun anggaran diperkirakan terjadi sisa lebih dari
realisasi pendapatan PABD terhadap realisasi belanja APBD, maka sisa
lebih yang tidak digunakan untuk dana cadangan dicatat sebagai saldo
awal APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran tuuai
dilaksanakan melalui Kas Daerah.

BABll

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut Anggaran Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Otonom.

Pasal 13

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat - lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat - lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran
berakhir;

(3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat - lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran yang bersangkutan;

(4) Bentuk .
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(4) Bentuk dan struktur APBD disediakan untuk memberi keterangan pokok
yang diperlukan oleh DPRD dan masyarakat, yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah.

Pasal 14

(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf a,
dirinci menurut kelompok pendapatan danjenis pendapatan :
I. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu;
2. Pendapatan Ash Daerah :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah;
d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
e. Lain - lain Pendapatan Ash Daerah yang sah.

3. Dana Perimbangan :
a. Bagian Daerah;
b. Dana Alokasi Umum;
c. Dana Alokasi Khusus.

4. Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I3 ayat (4) huruf b,
dirinci dengan maksud untuk dapat memperhhatkan fungsi belanja,
organisasi yang bertanggungjawab, kelompok belanja dan jenis belanja

I. Pengeluaran Belanja :
Belanja Rutin :
- Adiministrasi Umum :

a. Belanja Pegawai ;
b. Belanja Barang ;
c. Belanja Pemeliharaan ;
d. Belanja Peljalanan Dinas.

- Operasi dan Pemehharaan Sarana dan Prasarana Umum.

Belanja Investasi
- Publik;
- Aparatur.

2. Pengeluaran Transfer
- Angsuran Pinjaman dan Bunga ;
- Bantuan;
- Dana Perimbangan ;
- Dana Cadangan.

3. Pengeluaran Tidak Tersangka.

Uraian Kelompok Belanja dimaksud adalah sebagai berikut
I. DPRD dan Sekretariat DPRD ;
2. Bupati dan Wakil Bupati ;
3. Sekretariat Daerah

Unit Pemerintahan :
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Badan Pengawasan .
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5. Badan Pengawasan ;
6. Badan Kepegawaian ;
7. Badan
8. Badan dst.

Unit Pelayanan :
9. Dinas Pekerjaan Umum ;
10.Dinas Kesehatan;
II.Dinas Pertanian ;
12.Dinas Pertambangan ;
13.Dinas Perdagangan ;
14.Dinas Pariwisata;
15.Dinas Pendidikan Nasional ;
16.Dst.
Urusan Kas dan Perhitungan.

Pasal 15

Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat Bagian / Pos lain dari
pada yang disebut dalam pasal 14, kecuali bila dipandang perlu dapat
menambah dengan pos - pos serta ayat - ayat atau pasal - pasal anggaran
menurut kebutuhan, dengan menggunakan pos - pos serta ayat - ayat atau
pasal- pasal cadangan.

Pasal 16

Ayat - ayat dan pasal- pasal tiap - tiap tahun anggaran disusun menurut urutan
dan uraian yang sama.

Pasal 17

(I) Jika pada suatu ayat atau suatu Bagian / Pos Pendapatan terdapat
pengeluaran, maka pengeluaran tersebut dianggarkan dalam Anggaran
Belanja dalam satu atau beberapa pasal tersendiri;

(2) Jika pada suatu pasal atau suatu Bagian / Pos Pengeluaran ada terdapat
penerimaan, maka penerimaan ini dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dalam satu atau beberapa ayat tersendiri.

Pasal 18

(I) Pencampuran antara Penerimaan dan Pengeluaran dalam pengurusan
Keuangan Daerah tidak diperkenankan ;

(2) Segala penerimaan harns dibukukan sebagai Pendapatan Daerah atas ayat-
ayat penerimaan dan segala pengeluaran dibebankan atas pasal-pasal
pengeluaran anggaran yang bersangkutan ;

(3) Semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah
diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dipelakukan
sebagai pengurangan atas Pasal Anggaran Daerah tersebut ;

(4) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang
teIjadi setelah berakhirnya tahun anggaran, dibukukan pada ayat
penerimaan lain-lain.

Pasal 19 .
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Pasal 19

(I) Dalam kolom penjelasan anggaran, antara lain dimuat dengan teliti dan
selengkap-Iengkapnya peraturan-peraturan dan bahan-bahan lain yang
menjadi dasar rancangan, dan apabila terdapat perbedaan anatara jumlah
anggaran dalarn Ayat-ayat dan Pasal-pasal anggaran tahun yang lalu,
sebab-sebab perbedaannya hams dijelaskan, demikian juga sebab-sebab
diusulkan Pos-pos, Ayat-ayat dan Pasal-pasal barn atau ditiadakannya
Pos-pos, Ayat-ayat dan Pasal-pasallama;

(2) Dalam ruang penjelasan seterusnya diberikan perincian yang jelas dari
suatu Pos, keterangan tentang sifat dan sumber penerimaannya, demikian
juga m'engenai sifat dan maksud pengeluarannya.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan
Daerah dengan memperhatikan aspirasi pelaku ekonomi;

(2) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, DPRD bersarna - sarna
dengan Pemerintah Daerah menyiapkan kesepakatan tentang arah dan
kebijaksanaan ekonomi dan Keuangan Daerah;

(3) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan serta
pertimbangan lainnya, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Pasal 21

(I) Proses penyusunan APBD meliputi tahap - tahap sebagai berikut
a. Dengar pendapat DPRD dengan masyarakat dan penyusunan perkiraan

awal APBD oleh Pemerintah Daerah;
b. Perumusan Kebijaksanaan Umum APBD anatara Pemerintah Daerah

dan DPRD;
c. Pembahasan skala prioritas antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
d. Penyusunan Rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau

DPRD berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
e. Pembahasan Rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersama - sarnaDPRD.

(2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalarn
sidang paripuma yang terbuka bagi masyarakat;

(3) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat I (satu) bulan
setelah APBN ditetapkan;

(4) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Rencana Multi Tahunan sebagai
dasar penyusunan APBD.

Pasal 22

(1) Kepala Daerah menyarnpaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk
mendapat persetujuan;

(2) Rancangan .
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(2) Rancangan APBD yang diasampaikan kepada DPRD berupa Anggaran
Policy;

(3) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l);

(4) Anggaran Manajemen merupakan penjabaran dari Anggaran Policy
sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD, sepenuhnya menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah;

(5) Apabila DPRD hanya menyetujui sebagian rancangan APBD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban
menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan APBD tersebut.

Bagian Ketiga
Perubahan APBD

Pasal 23

(I) Perubahan APBD dapat dilakukan dnegan pertimbangan untuk
meningkatkan hasil guna dan daya guna APBD;

(2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan, dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

(I) Pada Anggaran Daerah dilampirkan :
a. Daftar hutang - hutang daerah, kecuali hutang - hutang anuitet;
b. Daftar hutang - hutang daerah yang diadakan secara anuitet;
c. Daftar pinjaman - pinjaman yang dijamin oleh daerah;
d. Daftar Dana Cadangan;
e. Daftar Pemberian Modal kepada Perusahaan - perusahaan Daerah;
f Daftar Pengikutsertaan Daerah dalam Perusahaan - perusahaan Pihak

Ketiga.

(2) APBD dan Perubahan APBD dimaksud disusun menurut contoh yang
ditetapkan;

(3) Apabila Pemerintah Daerah memepergunakan kekuasaannya untuk
.melakukan penggeseran, maka dalam Peraturan Daerah penetapan
Anggaran Daerah ditunjuk dan disebut satu demi satu pasal - pasal
pengeluaran yang boleh digeser.

Pasal 25

(l) Bilamana dipandang perlu, Pemerintah Daerah dapat mengajukan
perubahan anggaran secara parsiil untuk hal - hal yang sangat mendesak
tanpa mengorbankan yang telah direncanakan dan ataupun mengadakan
penyesuaian berdasarkan keadaan anggaran beIjalan, mendahului
penetapan dan pengesahan Perubahan Anggaran Daerah;

(2) Perubahan Anggaran Daerah parsiil, harus dengan persetujuan DPRD
melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dimasukkan
sepenuhnya kedalam Perubahan APBD definitif

BAB m .
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BABill

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 26

(I) Kepala Daerah menjaga agar semua peraturan dan penetapan lainnya
mengenai Pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik - baiknya serta semua
piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya;

(2) Kepala Daerah dengan persetojuan DPRD dapat menetapkan Surat
Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruhnya piutang daerah
yang tidak ditagih;

(3) Penerimaan APBD tahun anggaran ini adalah semua penerimaan uang yang
dimasukkan dalam Kas Daerah dan semua perhitungan yang merupakan
penerimaan APBD yang dilakukan anatara bagian - bagian anggaran
selama tahun anggaran yang bersangkutan;

(4) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga,
jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penempatan
uang Daerah merupakan pendapatan Daerah;

(5) Semua penerimaan Daerah disetor sepenuhnya
rekening Kas Daerah dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris
Pengelolaan Keuangan Daerah;

dan pada waktunya ke
memberitahukan dan
Daerah atau Badan

(6) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai togas memungut atau menerima
Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan tersebut.

Pasal 27

Segala penagihan yang memberatkan Anggaran Daerah, diperiksa, diselesaikan
dan diperintahkan untuk dibayar oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

(I) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD diterbitkan
Surat Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan ito;

(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan menerbitkan"
Surat Perintah Membayar (Dang), untuk keperluan beban tetap dan beban
sementara;

(3) Setiap pembebanan APBD harns didasarkan bukti - bukti lengkap yang sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

(4) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas
kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bagian Kedua .••••....••



•
"

- 11 -

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

(I) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur
pelelangan, pemilihan langsoog, penunjukan langsoog dan swakelola;

(2) Tata earn pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kondisi daerah sesuai dengan
ketentuan pemndang - oodangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 30

(I) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman
pada standar akootansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku;

(2) Pembahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
kondisi Pemerintah Daerah;

(3) Sistem akuntansi keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah hams dapat
menyediakan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Pusat dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.

Bagian Keempat
Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 31

(I) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tiap Tahun Anggaran
dipergunakan register - register sebagai berikut
a. Register Surat Keputusan Otorisasi;
b. Register Surat Perintah Membayar Uang;
c. Register Uang Untuk Dipertanggungjawabkan;
d. Register Pemberian Uang Muka (Panjar);
e. Register Daftar Pembukuan Administratif;
f Buku Besar Penerimaan;
g. Buku Besar Pengeluaran;
h. Register Surat Ketetapan Pajak I Retribusi;
I. Register Surat Perintah Penagihan;
J. Register Surat Perintah Penagihan Bemlang.

(2) Register - register dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut contoh yang
ditetapkan dan bilamana perlu dapat dibuat kartu atau buku dengan lembar
lepas.

Pasal 32

(1) Pemegang Kas Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah tiap tahoo
anggaran dipergunakan 1 (satu) Buku Kas Umum Penerimaan dan
Pengeluaran menumt contoh yang ditetapkan;

(2) Pada halaman .
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(2) Pada halaman muka Buku Kas Dmwn Daerah diberi catatan tentang
halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Pemegang Kas
Daerah, selanjutnya tiap halaman diberi nomor urut dan paraf;

(3) Dalam Buku Kas Dmwn dibukukan pada waktu itu juga semua penerimaan
dan semua pengeluaran secara bruto;

(4) Sisa Kas tahun anggaran yang lalu dipindah-bukukan sebagai penerimaan
sisa Kas awal tahun berikutnya;

(5) Dntuk tiap jenis pendapatan yang sering teIjadi dapat dibuat Buku-buku
Kas Pembantu tersendiri untuk masing - masing ayat penerimaan;

(6) Dalam Buku Kas Pembantu hanya boleh dibukukan I (satu) jems
penenmaan;

(7) Penerimaan - penerimaan sejenis tersebut dibukukan pada waktu itu juga
dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan;

(8) Setiap hari masing - masing Buku Kas Pembantu dijwnlahkan dan
selanjutnya dibukukan kedalam Buku Kas Dmwn sesuai dengan jenis I
ayatnya.

Pasal 33

(1) Buku Kas Dmwn pada Pemegang Kas Daerah ditutup setiap hari keIja;

(2) Dibawah Penutupan, Pemegang Kas Daerah menyatakan jwnlah sisa
menurut Buku Kas dengan keterangan apakah sisa buku kas sesuai dengan
sisa yang ada di dalam kas dan jika terdapat selisih harns dijelaskan
berapa besar selisih itu dan sebab - sebabnya, kemudian diberi tanggal dan
dibubuhi tanda tangan;

(3) Setiap Hari KeIja Pemegang Kas Daerah harns mengirimkan Lembaran
Asli dan 1 (satu) tindasan dari Buku Kas kepada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan melampirkan pada lembaran aslinya surat - surat
bukti penerimaan maupun pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat
pelunasan;

(4) Jika dalam penelitian petikan Buku Kas terdapat perbedaan - perbedaan
atau hal yang tidak jelas, kepada Pemegang Kas Daerah segera
diberitahukan.

Pasa134

(1) Buku Kas Dmwn pada Pemegang Kas Daerah ditutup setiap hari keIja ;
(2) Dibawah Penutupan, Pemegang Kas Daerah menyatakan jwnlah sisa

menurut Buku Kas dengan keterangan apakah sisa buku kas sesuai dengan
sisa yang ada didalam kas dan jika terdapat sehsih itu dan sebab -
sebabnya, kemudian diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan ;

(3) Setiap Hari KeIja Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan Lembaran
Ash dan 1 ( satu ) tindasan dari Buku Kas kepada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan melampirkan pada lembaran aslinya surat - surat
bukti penerimaan maupun pengeluaran yang telah memenuhi syarat -
syarat pelunasan ;

(4) Jikadalam .
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(4) Jika dalam penehtian petikan Buku Kas terdapat perbedaan ~ perbedaan
atau hal yang tidak jelas, kepada Pemegang Kas Daerah segera
diberitabukan.

Pasal 35

(1) Bendabarawan Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaannya kepada
Kas Daerah dengan surat tanda bukti setor rangkap 3 ( tiga ) atau lebih
sesuai dengan kebutuban yang memuat tanggal penyetoran, jenis
penerimaan dan jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf
serta membubuhi tanda tangan pada surat penyetoran tersebut ;

(2) 2 ( dua ) lembar ( lembar pertama dan kedua ) dari surat tanda bukti setor
dimaksud dalam ayat (I), setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas oleh
Pemegang Kas Daerah, dikembalikan kepada penyetor. Lembar pertama
untuk lampiran Surat Pertanggungjawaban dan Lembar kedua untuk
arsipnya, sedangkan lembar yang ketiga setelah diberi nomor pembukuan
dalam Buku Kas oleh Pemegang Kas Daerah dilampirkan pada lembar ash
Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah ;

(3) Bendaharawan tidak diperkenankan menyetorkan uang penerimaan lebih
dari I (satu) hari keJja atas penyerahan uang penerimaan yang sejenis ;

(4) Kepala Daerah dapat menentukan, bahwa surat penyetoran dapat dibuat
lebih dari 3 ( tiga ) lembar dengan menunjuk kebutuhannya ;

(5) Pada setiap surat penyetoran uang dan juga penyetoran nihil, diberi
keterangan tentang tanggal surat penyetoran terakhir atau suatu keterangan
bahwa menurut pengetahuan, penyetoran serupa itu adalah penyetoran
yang pertama dan seterusnya ;

(6) Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat -
pejabat lain yang bukan Bendahawan dan berkewajiban melakukan
penyetoran nang kepada Kas Daerah dengan ketentuan bahwa se1embar
dari tanda bukti setor secepat mungkin dikirimkan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 36

Apabila Bendaharawan Uang untuk dipertanggungjawabkan akan menyetorkan
kembali uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipergunakan oleh yang
bersangkutan, maka dibuat dan dikirimkan tanda penyetorannya secara khusus
sebagai penyetoran contra pos kepada pasal berkenaan.

Pasal 37

(I) Surat Perintab Membayar ( Uang ) dibuat menurut contoh yang ditetapkan ;
(2) Apabila terdapat coretan dan atau perubahan dalam Surat Perintab

Membayar Uang, maka harus diberikan tanda pengesahan disampingnya
dan apabila mengenai tulisan jumlah uang yang akan dibayar hams diparaf
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatanganinya.
Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenankan dalam Surat
Perintah Membayar Uang ;

(3) Semua Surat Perintab Membayar Uang sedapat mungkin diterbitkan
langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali Be1anja Pegawai dan
Uang untuk dipertanggungjawabkan ;

(4) Pembayaran .
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(4) Pembayaran Lunas Surat Perintah Membayar Dang harns nyata dari tanda
tangan yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak dapat membubuhi
tandatangannya dapat menggunakan sidik jarinya, atau dengan surat
keterangan yang memuat / menyatakan bahwa jumlah yang hams dibayar
telah diterimakan kepada yang berhak ( surat / recu pos wesel / transfer)
atau bahwa jumlah tersebut telah dibuatkan atas namanya pada suatu Bank
yang ditunjuk.
Semua surat - surat keterangan itu hams dilampirkan pada Surat Perintah
Membayar Dang.

Pasal 38

(1) Dntuk Surat Perintah Membayar Dang yang batal / tidak berlaku,
dikeluarkan Surat Perintah Membayar Dang yang baru ;

(2) Dntuk Surat Perintah Membayar Dang yang hilang, terbakar, rusak, dicuri
dan lain - lain, dikeluarkan Surat Perintah Membayar Dang Pengganti
dengan nomor dan tanggal yang sarna;

(3) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) berlaku juga terhadap Surat
Perintah Membayar Dang yang baru tersebut pada ayat (1).

Pasal 39

Surat Permintaan Pembayaran Dang baik untuk keperluan Beban Sementara
maupun Beban tetap kecuali belanja pegawai, dibuat menurut contoh yang
ditetapkan.

Pasal 40

Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah - jumlah
yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Dang, sebelum ia menerima
Daftar Penguji menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 41

Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga, dan tidak
melalui Kas Daerah, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa
ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran
sampai jumlah yang sarna, tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah
Membayar Dang, pengeluaran demikian dimuat dalam perhitungan Anggaran
Keuangan dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratif menurut
contoh yang ditetapkan.

Pasal 42

Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada
Surat Perintah Membayar Dang, maka selain mengenai pajak, penagihan
dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan atau Surat Perintah
Penagihan Berulang menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 43

(2) Ketentuan .

(1) Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi
mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran dan
atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan sampai suatu
jumlah yang sarna, dimuat dalam perhitungan Anggaran Keuangan dengan
menggunakan Daftar Pembukuan Administratif sebagaimana tersebut pada
Pasal40 ;
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(2) Ketentuan tersebut pada Ayat (I) tidak berlaku terhadap penerirnaan yang
diselesaikan dengan jalan pernotongan dari Surat Perintah Mernbayar
Dang.

Pasal 44

Selarnbat - larnbatnya I (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan Kepala
Daerah wajib rnernbuat laporan triwulanan, dan disarnpaikan kepada DPRD
yang rnernuat :
a. Daftar kutipan Buku Besar Penerirnaan Ayat derni Ayat per akhir triwulan ;
b. Daftar kutipan Buku Besar Pengeluaran Pasal derni Pasal per akhir

triwulan;
c. Perhitungan Kas triwulanan.

Pasal 45

Pengawasan dari pengelolaan tata usaha Keuangan Daerah termaksud secara
internal dilakukan oleh Atasan Langsung yang dilaksanakan secara berkala,
Sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dan
atau pengawas fungsional yang berwenang.

Pasal 46

(I) Selarnbat-larnbatnya 3 (tiga) bulan sekali Atasan Langsung Bendaharawan
/ Pernirnpin Proyek rnengadakan perneriksaan secara berkala atas
pengelolaan uang oleh Bendaharawan yang bersangkutan dengan rnernbuat
Berita Acara Perneriksaan Atasan Langsung ;

(2) Berita Acara Perneriksaan tersebut disarnpaikan kepada Kepala Daerah
bersarna - sarna dengan penyarnpaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;

(3) Atasan Langsung Bendaharawan / Pernirnpin Proyek dan Bendaharawan
wajib rnenyarnpaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban setiap akhir bulan
selarnbat - larnbatnya tanggall a bulan berikutnya kepada Kepala Daerah ;

(4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilarang rnenerbitkan SPMU UUDP
berikutnya sebelurn SPJ bulan yang lalu diselesaikan dan diterirna untuk
diverifikasi ;

(5) Hasil verifikasi SPJ, sebagai dasar persetujuan penerbitan SPMU atas SPP
UUDP yang diajukan oleh Bendaharawan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 47

(1) Selarnbat - larnbatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
yang bersangkutan, hams disarnpaikan Perhitungan Anggaran Daerah tahun
anggaran yang lalu ;

(2) Penyarnpaian Perhitungan Anggaran Daerah dapat bersarna - sarna dengan
Laporan Pertanggung Jawaban Bupati, dan ataupun secara terpisah antara
Perhitungan Anggaran Daerah dan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati ;

(3) Perhitungan Anggaran Daerah, dengan persetujuan DPRD ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

(4) Perhitungan .
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(4) Perhitungan Anggaran Daerah tersebut pada ayat (I) dibuat menurut
susunan dan penjelasan dari semua ayat - ayat dan pasal - pasal Anggaran
Daerah:
a. Perkiraan dari Ayat - ayat penerimaan danjumlah yang telah diterima;
b. Perkiraan dari Pasal - pasal pengeluaran dan jumlah yang telah

direalisir ;
c. Perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenamya, serta perbedaan

antara perkiraan dan pengeluaran sebenamya, dengan menyebutkan
selisih kurang atau lebih.

(5) Perhitungan Anggaran Daerah tersebut juga memuat sebab - sebab dari
pebedaan antara perkiraan dan realisasinya.

Pasa) 48

Pada Perhitungan Anggaran Daerah dilampirkan pula Perhitungan Kas menurut
contoh yang ditetapkan.

Pasa) 49

(I) Dalam Perhitungan Anggaran Daerah dimasukkan semua penerimaan dan
pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan ;

(2) Hutang - hutang I kewajiban - kewajiban yang sampai dengan penutupan
tahun anggaran belum diselesaikan dan belum kadaluwarsa ;

(3) Untuk tagihan - tagihan yang sudah diterbitkan Surat Perintah Membayar
Uang, tapi sampai dengan berakhimya tahun anggaran belum dituangkan,
dibuatkan daftar tersendiri ;

(4) Mengenai Ayat penerimaan lain -lain, dibuat daftar perincian tersendiri.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Bendaharawan

Pasal 50

(I) Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau
menyerahkan uang Daerah, surat - surat berharga dan barang - barang
milik Daerah adalah Bendaharawan dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah;

(2) Bendaharawan secara periodik berkewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atas tugas pekeIjaannya, kepada Kepala Daerah ;

(3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan selambat
- lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah ditutupnya Buku Kas
untuk bulan yang bersangkutan, dengan dilengkapi Laporan Keadaan Kas
akhir bulan berkenaan ;

(4) Sistem dan prosedur pertanggung jawaban Bendaharawan ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban bukan Bendaharawan

Pasal 51

Semua Pegawai Negeri Sipil I Badan / Lembaga / Perorangan yang bukan
Bendaharawan, karena kelalaian, kesalahan atau tidak memperhatikan
kewajiban sebagaimana mestinya, secara langsung atau tidak langsung
merugikan Keuangan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Bagian Keempat .
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Bagian Keempat
Pegawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 52

(1) Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah di1aksanakan oleh DPRD ;
(2) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan

oleh Pengawas Fungsional yang bukan pejabat pengelola bidang keuangan
di Pemerintah Daerah ;

(3) Pejabat Pengawas Fungsional Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Kerugian Keuangan dan Materil Daerah

Pasal53

(I) Bendaharawan yang dalam melakukan tugasnya merugikan daerah
dikenakan tuntutan Perbendaharaan ;

(2) Pegawai / Perorangan bukan Bendaharawan yang merugikan Daerah atau
lalai dalam tugasnya dikenakan Tuntutan Ganti Rugi ;

(3) Apabila Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(I) dan ayat (2) diselesaikan melalui badan peradilan, dan hasil putusan
hakim peradilan menetapkan pengembaiian kerugian Daerah, maka
pengembaliannya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 54

(I) Setiap kerugian Daerah baik yang 1angsung maupun tidak langsung sebagai
akibat melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah
atau lalai ;

(2) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan,
dan penyelesaiannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
dan atau Badan Peradilan ;

(3) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUANPERALlllAN
Pasal55

Ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap
dengan mempertimbangkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
terhadap pengelo1aan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggaI 29)Meil. 2002

BUPATl MVSI BANYUASIN,.
:ILJJjJifL
~-
,ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ,~ Jilli 2002
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 4~
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