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PERATURAN BUPAT霊LINGGA

NOMOR a具でAHUN 2018

TEⅣTAⅣG

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN P田NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN L霊NGGA

DENGAN RAH蘭AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT重LINGGA,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lingga

perlu diberikan pedoman dan petur寄uk pelaksanaannya

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun　20O6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hu調f a, dipandang perlu menetapkan Peraturan

Bupati Lingga tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Bela垂a Daerah Kabupaten Lingga.

: 1. Undang-undang Nomor 12　Tahun 1956　tentang

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25・ Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3896) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara qumbanan Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor l Tahun　2004　tentang

perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2OO4　Nomor　5’Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);



4. Undang-undang Nomor　15　Tahun　20O4　tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor　33　Tahun　2004　tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2OO4　Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor　24　Tahun　20O5　Tentang

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2OO4　Nomor　26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O3) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor　58　Tahun　2OO5　Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5　Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Presiden Nomor　54　Tahun　201O tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di

ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O;

1O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l13/PMK.O5/2012

Tangga1 3 Juli 2O13 Tentang PeIjalanan Dinas Jabatan

Dalam Negeri Bagi P匂abat Negara, Pegawai Negeri, Dan

Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol l;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor　53/PMK.02/2O14

Tangga1 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 20 15;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dalam Daerah.

14. Peraturan Bupati Nomor 2O Tahun 2O17 Tentang Prosedur

dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan serta

Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah

Kabupaten Lingga Tahun 2O 17 Nomor 20).



M enetapkan

関田蘭U叩SKAⅣ ;

P田RATURAⅣ　　BUPATI LINGGA　　↑EN↑ANG P田DOMAN

PELA案ISANAAN ANGGARAN P田NDAPATAN DAN BELAN場A

DAERAH KABUPATEN LINGGA

BAR I

KETEN富UAN UMU蘭

P種sa重　重

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Aparat Pengawas Ekstemal.

5. Inspektur Daerah adalah Aparat Pengawas Intemal Pemerintah Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kew萄iban daerah dalam rangka

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewqjiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

PerenCanaan, Pelaksanaan, PenatauSaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belar互a Daerah, Selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan

diset巾ui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang sela垂utnya disingkat OPD adalah

Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sela両utnya disingkat SKPKD

adalah BPRAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

1 1. PQjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selar轟utnya disingkat PPKD adalah

kepala satuan ke章ja pengelola keuangan daerah yang selar互utnya disebut

dengan kepala BPKAD yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selaI可u血ya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Pengguna Anggaran adalah pQjabat pemegang kewenangan Penggunaan

Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang

dipimpinnya.

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sela垂utnya disingkat Kuasa BUD

adalah pQjabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan f1mgSi OPD.



16. Kas Umum Daerah adalah Tempat penylmPanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung se山ruh Penerimaan

Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang sela可utnya disingkat PPK-OPD

adalah pQjabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

18. P匂abat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sela垂utnya disingkat PPrK adalah

PQjabat pada unit keヰa OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Bendahara Penerimaan adalah p匂abat f1mgSional yang ditu可uk untuk

menenma,　menylmPan ,　me nyetOrkan ,　menatau Sahakan ,　dan

mempertanggung]aWabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

Pelaksanaan APBD pada OPD.

2O. Bendahara Pengeluaran adalah pQjabat fungsional yang ditur可uk menerima,

menylmPan,　membayarkan,　menatauSahakan,　dan mempertanggung

JaWabkan uang untuk keperluan belar互a daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada OPD.

2 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang sela可utnya disingkat DPA-OPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

22. Surat Penyediaan Dana yang selar互utnya disingkat SPD adalah dokumen

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selaI可utnya disingkat SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pQjabat yang bertanggung]aWab atas

Pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan

Permintaan pembayaran.

24. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka

keヰa yang bersifat pengisian kembali (rlE3Z/O妨I勘yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung.

25. SPP Ganti Uang Persediaan yang selaI互utnya disingkat SPP-GU adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

Pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

26. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selaI互utnya disingkat SPP-TU adalah

dokumen yang dialukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintan

Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat

mendesak dan缶dak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang

Persediaan.

27・ SPP Langsung yang selar寄utnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

di年jukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar pe重ja重垂an kontrak ke重ja atau surat

Perintah keIja lainnya dan pembayaran　製ji dengan jumlah, Penerima,

Peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dok田皿ennya disiapkan

oleh PPTK.



28. Perintah Membayar yang selanjutnya disinghat SPM adalah dokunen yang

digunakan/ dite心itkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pen毅叩na Anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dm-OPD・

29. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-

UP adalah dokunen yang diterbi也姐n oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk penerbita皿SP2D atas beban pengeluaran DPA-

OPD yang dipe即nakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.

30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selapjutnya disingkat

SPM-GU adalah dokunen yang dite心itkan oleh Pen幾叩na Anggaran/Kuasa

Peng糾na Anggaran un調k penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

OPD yang dananya dipergunakan untuk menggan也Uang Persediaan yang

telah dibela垂直kan.

31. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selarriutnya

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbi也損n oleh Peng糾naan

Anggaran/Kuasa Peng卵na Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-OPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesual dengan ketentuan.

32. Surat Perintah Membayar Langsung yang sela垂utnya disingkat SPM-LS

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Peng印na Anggaran/ Kuasa Pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengefuaran DRA-OPD kepada

p血ak ke也ga.

33. Surat Pe轟ntah Pencairan Dana yang selar$utnya disingぬt SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagal dasar pencairan dana yang dite心itkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

34. Pegawai PNS Pegawai Tidak Tetap, Honorer Ttnaga Harian lepas dan yang

dipersamakan’yang diangkat un血k melaksanakan tugas Pemerintahan dan

Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

35. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada- Pegawai Negeri Sipil, P門

dan honorer berdasarkan tar遭dan dihitung secara harian untuk keperiuan

makan Pegawal Negeri Sipil’押T dan honorer.

36. Perjalanan dinas dalam daerah adalah耽rialanan Dinas di Dalam W遭ayah

Kabupaten Linggr yang terdiri dari di luar mlau Lingga’dalam Pulau Lingga

dan ditempat kedudukan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Lingga

atas Pejabat yang berwenang・

37. Perjalanan Dinas Luar daerah adalah Perjalanan Dinas di har Wilayah

Kabupaten Lingga untuk Kepentingan Femerintah Kabupaten Lingga.

なA重　量喜

劇聯脚PENDAENAN DAN B田山AⅣJA DAERAH

鳳関心∴2

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun m血al dari tangga1 1 Januari sampai

dengan 3 1 Desember tahun anggaran berkenaan・

剛劃醜さ霊　3

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dituang dalam APBD ・



(2) Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah dalam satu tahun anggaran

mencakup :

a. Penerimaan Daerah yaitu semua pendapatan daerah;

b. Pengeluaran Daerah yaitu semua belarja daerah.

C. Pembiayaan Daerah.

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi

Semua Penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang

menambah ekuitas dana, meruPakan hak daerah dalam satu tahun

angganm dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(4) Belarもa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2〉 huruf b, meliputi

Semua Pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangl

ekuitas dana, meruPakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri

dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, meliputi

transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan

SurPlus.

Pas種1 4

( 1〉　Bupati setiap tahunnya menetapkan pejabat yang melaksanakan APBD.

(2〉　Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. PQjabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. PQjabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

C. PQjabat yang diberi wewenang mengesahkan SFU;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belar互a bunga, belar互a subsidi,

belar寄a hibah, belaI可a bantuan keuangan, belarja tidak te重duga, dan

Pengeluaran pembiayaan pada BPRAD;

g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu OPD;

h. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

(3) Penetapan pejabat yang ditur互uk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

P種sa宣　5

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) melalui Kas Daerah melaksanakan penerimaan daerah,

Pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah.

(2) Penerimaan, Pengeluaran, dan pembiayaan daerah melalui Kas Umum

Daerah.

(3) Setiap pene正maan daerah dan pengeluaran belar竜a hams didukung bukti

yang lengkap dan sah.

(4) Penerimaan OPD yang merupakan penerimaan daerah dilarang digunakan

langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh

Peraturan Perundang-undangan.

(5) OPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran bela垂a daerah

untuk pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

tersedia anggarannya dalam APBD.



P種s種1 6

PPKD selaku BUD melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

P種s種宣　7

(1) Kepala OPD yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan atas

Penggunaan anggaran di lingkungan OPD yang dipimpinnya・

(2) Kepala OPD menetapkan para p匂abat yang ditur車uk sebagai :

a. PPK- OPD D yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada OPD bersangkutan;

b. PPrK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya;

C. P匂abat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan

Pendapatan daerah;

d. PQjabat yang diberi wewenang menandatangani bukti pene五maan kas

dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

e. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara

Pe nge luaran ;

(3) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e melaksanakan fungsi kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

(4〉　Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e melaksanakan fungsi kasir, Pembuat dokumen pengeluaran uang

atau pengurusan ga]1.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditu垂uk berdasarkan

Pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban keIja, lokasi

dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(6) Pertimbangan Objektif lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan oleh Sekretaris daerah selaku Koordinator Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(7) P匂abat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak boleh merangkap

Sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, humf c, huruf

d, dan huruf e kecuali ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Penurjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap

tahun anggaran.

(9) Tembusan penetapan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Wajib disampaikan kepada BPKAD.

P種s孤　8

(1) Pendapatan daerah pada setiap OPD yang melaksanakan pemungutannya

Wajib disetor sepenuhnya pada waktunya ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Pendapatan daerah 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 melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor

POS Oleh Pihak Ketiga;

C. Disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disetor paling lama l (Satu) hari ke寄a sejak diterimanya uang kas tersebut.



寄劃誠心　9

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit d章angkau dengan

komunikasi dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat (1)

diberikan batas waktu paling lama 4 (empat) hari s匂ak diterimanya uang kas

tersebut.

P種sd lO

(1) Jumlah anggaran bela可a dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk

Setiap pengeluaran belanj a.

(2) Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-

bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

P種s種l ll

(1) DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan

dengan DRA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran daerah setelah

mendapat pengesahan Kepala BPRAD selaku PQjabat Pengelola Keuangan

Daerah atas nama Bupati.

(2) DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan

dengan DFA yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BPKAD atas

nama Bupati disampaikan kepada :

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Inspektorat Daerah;

C. Pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

yang bersangkutan ;

P種s血12

(1) Permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran kepada Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD dengan meng句ukan

SPP.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-UP;

b. SPP-GU / GU Nihil;

C. SPP-TU;

d. SPPTU Nihil;　　　　　　　　　　　　　　　　’

e. SPP-LS.

(3) SPP dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri

dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis objek.

(4) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS

dan/ atau SPP-UP/ GU/TU.

P種s血13

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran setelah

ditandatangani oleh PPI‘K guna memperoleh persetujuan Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

P種sd 14

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD oleh Kuasa BUD dilakukan

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.



(2) Penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DPA atau dokumen

Pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DRA.

Pas血15

(1) Pengguna Anggaran dapat meng年jukan permintaan Uang Persediaan dengan

menerbitkan SPM-UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-

ha正.

(2) Untuk memperoleh penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan,

Satuan Keヰa yang bersangkutan menerbitkan SPM置GU.

(3) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Satuan Kerja

dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan SPM葛TU.

(4) Pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan selain untuk

membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagaimana diatur pada

ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan BPRAD selaku

PPKD.

Pas種宣16

(1) Penerbitan SPM dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap paling lama 2

(dua) hari ke重ja terhitung sQjak diterimanya dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak

lengkap paling lama l (Satu) hari ke亘a terhitung sQjak diterimanya

Pengajuan SPP.

(3) Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan.

P種s血17

Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang

bersangkutan dapat menuI可uk pQjabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani SPM.

P種sa宣18

(1) Pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran separ互ang pembayaran dimaksud tidak dapat

dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM-LS).

(4) Pembayaran kepada rekanan harus memperhatikan ketentuan peraturan

Pe rundang-undangan.

(5) Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh

P匂abat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam

Pelaksanaan anggaran belar卓a daerah.

(6) Bukti asli pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempakan

arsip dan disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengg¥ma Anggaran.

(7) Pengguna Anggaran/K山asa Pengguna Anggaran dapat meng勾ukan

Penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/Kuasa

BUD dengan menyampaikan SPM-GU.

(8) P句abat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat buk缶yang mer可adi dasar pengeluaran atas beban

APBD bertanggしmg]aWab atas kebenaran material dan akibat yang缶mbul

dan penggunaan surat bukti dimaksud.
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(1) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasa1 12 ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa Bendahara Umum

Daerah yang ditujukan kepada Bank operasional mitra keIjanya;

(2) BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran yang di雀jukan

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :

a. Dokumen tidak lengkap

b. Tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah;

C. Pengeluaran bela垂a melampaul Pagu anggaran.

(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 〈1) atau penolakan

Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) w句ib

diselesaikan oleh BUD/Kuasa BUD dalam batas waktu sebagai berikut :

a. Penerbitan SP2D untuk Uang Persediaan/Tambahan Uang

Persediaan/Penggantigm Uang Persediaan (SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU)

dan SPM pembayaran langsung (SPM-LS) paling lambat dalam waktu 2

(dua) hari ke重ja terhitung sQjak diterimanya pengajuan SPM secara

lengkap.

b・ Penolakan penerbitan SP2D paling lama l (Satu) hari ke重ja terhitung

S匂ak diterimanya pang劉uan SPM.

(4) Untuk pembayaran g勾i bulanan PNS Daerah, SPM sudah harus diterima

Paling lambat tangga1 25 bulan sebelumnya.

(5) Dalam hal BUD/Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat

menur互uk p匂abat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
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Bentuk formulir berkenaan dengan penatausahaan mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BABI量量

UANG蘭AKAN HAR重AN

Pa幾皿1

(1) Uang makan harian Pegawai Negeri Sipil dianggarkan pada Belar可a tidak

langsung yaitu pada kode rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obj ektif lainnya-uang makan;

(2) Mengenai Prosedur dan tata cara Permintaan serta Pembayaran Uang

Makan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

RA露IV

UANG LEMBUR
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(1)　Uang lembur hanya dianggarkan dalam rangka menyelesaikan pekeIjaan

yang penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan;

(2)　Mengenai Prosedur dan tata cara Permintaan serta Pembayaran uang

lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati.



BA露V

PEGA馴「A量TIDAK TE富AP DAN TENAGA HONORER

P種s血23

(1)　Pengangkatan tenaga honorer dimaksudkan untuk menutupi kekurangan

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap dalam jangka pendek di

OPD yang sangat membutuhkan.

(2) Pengangkatan tenaga honorer dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kewajaran dan rasionalitas jumlah tenaga yang dibutuhkan;

b. keterampilan atau skill yang dibutuhkan;

C. ketersediaan anggaran pada OPD bersangkutan.

(3)　Dalam hal kebutuhan kekurangan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak

Tetap telah terpenuhi dan atau ketersediaan anggaran OPD maupun

kemampuan belarja pegawai tidak memungkinkan maka kontrak tenaga

honorer tidak dapat diperpa叫ang lagi.

取s血24

Semua p匂abat di Lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mengangkat tenaga

honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

冒種s種1 25

Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Lingga.

RARV重

PERJALANAN D重NAS
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Tata cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pe重jalanan Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati lainnya.

BABⅨ
PERTANGGUNG山AWABAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA

Pasa1 27

(1)　Kepala OPD w勾ib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana

kepada Bupati melalui BPKAD selaku PPKD dan/atau BUD.

(2)　Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur oleh BPRAD selaku PPKD.

(3)　Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,

Pertanggung]aWaban pengeluaran bulan Desember disampaikan paling

lambat tangga1 3 1 Desember.

(4)　Penyetoran UYHD paling lambat tanggal sepuluh setelah berakhimya

tahun anggaran, aPabila belum disetor pada tanggal yang telah ditetapkan

maka akan dikenakan sanksi penundaan Uang Persediaan pada bulan

berikutnya.
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Pengawasan terhadap pelaksanaan pembaya霊験n melalui dana APBD dilakukan

SeSuai ketentuan yang berlaku.



RAB X

K田TENTUAN PENUTUP

P種sa1 29

Ketentuan lebih lar互ut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan

Bupati ini ditetapkan oleh BPRAD selaku PPKD.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku sQjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga

pada tangga1 2 Januari 2018

Diundangkan di Daik Lingga

Pada tangga1 1- Januari 2O18

SEKRETAR重S DAERA櫨

KABUPATEN HNGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2O18 NOMOR　}-


