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SAMBUTAN KEPALA PUSDIKLAT ANGGARAN

Orang bijak adalah orang yang berilmu, yang memanfaatkan ilmunya bagi
kepentingan orang banyak (masyarakat).Orang yang berilmu adalah orang yang
mau belajar, kapanpun, dimanapun dan

kepada siapapun serta memberikan

apapun yang diketahuinya yang diperlukan orang banyak. Dan orang yang mau
belajar adalah orang yang banyak membaca, yang pandai memanfaatkan waktu,
tenaga, fikiran dan tempat dengan memanfaatkan apapun yang dapat digunakan
untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang dimilikinya.

Saya bersyukur bahwa Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sebagai
salah satu institusi

yang menggeluti pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

penyelengara pemerintahan negara

memiliki tambahan bahan bacaan bagi

penyelenggaraan diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Modul “ Pejabat Penguji Tagihan Belanja Non Pegawai “ ini memang sangat
dibutuhkan sebagai referensi dan panduan bagi pejabat terkait dalam pencairan
angaran belanja negara.
Kita memiliki bermacam-macam peraturan perundangan-undangan ataupun
ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai acuan pencairan anggaran belanja
negara, namun peraturan dan/atau ketentuan tersebut belumlah cukup, tanpa
adanya panduan atau petunjuk yanglebih terinci dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk itu diperlukan modul yang merangkum beberapa peraturan dan ketentuan
yang dapat menjelaskannya secara rinci dengan bahasa

yang mudah dipahami

oleh segenap pembaca yang memerlukannya.
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Berkenaan dengan penulisan modul ini, saya ucapkan terima kasih kepada
penulis, yang dalam kesibukannya sebagai tenaga pengajar masih mampu
melaksanakan salah satu kewajibannya untuk menyelesaikan modul ini.
Semoga modul ini dapat memberi manfaat

bagi semua orang yang membaca

dan mempelajarinya.

Bogor,

Juli 2008

Drs. Agus Hermanto, MM
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KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang
karena izin dan kuasa-Nya serta petunjuk dan kekuatan yang diberikan-Nya,
menjadikan penulis memiliki kemampuan dan kekuatan serta niat yang tulus untuk
menyelesaikan Modul ini sebagai bahan ajar dengan judul: “Pejabat Penguji
Tagihan Belanja Non Pegawai “, sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Modul ini penulis sajikan bagi penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif
Spesialis (DTSS) bagi Pejabat Penerbit SPM, ataupun Diklat Teknis yang
berkaitan dengan penyelenggaraan anggaran belanja negara. Modul ini, juga
penulis sajikan sebagai referensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Pejabat
Penerbit SPM, pada masing-masing satuan kerja di lingkungan kementerian negara
/ lembaga dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja masing-masing.
Penulis mohon maaf, manakala dalam penyusunan ini masih banyak
terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau hal-hal yang harus diperbaiki, karena
penulis sangat menyadari akan Keterbatasan kemampuan, keterbatasan akan waktu
dan referensi yang dimiliki. Untuk itu semua, segala saran dan pendapat dari semua
pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan pada masa yang akan
datang.
Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Drs. Herry Purnomo, M. Soc, Sc,
atas kebijakan yang diberikan dalam penulisan Modul ini,
2. Kepala Pusdiklat Anggaran, Bapak Drs. Agus Hermanto, MM yang telah
memberi tugas dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun modul ini,
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3. Bapak Johansyah, S.Sos, MM, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan pada
Pusdiklat Anggaran,
4. Bapak Drs.Heru Wahyudi, MM, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan
Program Pusdiklat Anggaran,
5. Bapak Drs. Zaenal Fatah, MM, selaku Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan
6. Pusdiklat Anggaran, dan seluruh staf Pusdiklat Anggaran, serta para
Widyaiswara yang banyak membantu keberhasilan penyelesaian modul ini,
semoga semuanya dapat memberi manfaat bagi penulis serta semua pihak yang
membutuhkannya. Amiin, semoga.....

Gadog-Bogor, Medio Pebruari 2008

M. Sutarsa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyelenggaraan anggaran belanja negara merupakan titik sentral
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, karena dari sanalah akan
diketahui seberapa banyak kegiatan dilakukan, berapa besar biaya dikeluarkan
untuk kegiatan tersebut dan apa nilai guna serta nilai manfaat yang dapat
dirasakan dalam pencapaian tujuan dimaksud.
Penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja negara harus secara benar
dilaksanakan oleh para pengelola keuangan negara berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pokok masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai
dengan batas kewenangan dan beban tugas yang diberikan dalam undangundang.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada
bab II yang mengatur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara,
dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa: “Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan “.
Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan lagi bahwa: “Kekuasaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1);
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1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan Wakil
Pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. dikuasakan kepada menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna barang bagi kementerian negara / lembaga yang
dipimpinnya
3. diserahkan kepada gubernur / bupati / walikota, selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam hal kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain
mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
Salah satu butir yang terkandung dalam pasal 9 Undang-undang Nomor
17 tahun 2003 adalah: “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain, melaksanakan
anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”.
Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
tersebut di atas, maka menteri/pimpinan lembaga menunjuk dan mengangkat
para pejabat pengguna anggaran, yang diantaranya adalah:
1. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
2. anggaran belanja negara (Pembuat Komitmen)
3. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar atas
pelaksanaan

anggaran

(Penerbit

Surat

Perintah

Membayar/Penguji

Tagihan), disamping pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara.
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Seperti kita ketahui bahwa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun
2004, yang meniadakan berlakunya Indische Comptabiliteits Wet (ICW)
merupakan bukti dilakukannya perubahan-perubahan di bidang pengelolaan
keuangan negara.(The New Financial Management Reform). Mulai dari sisi
inilah manajemen keuangan Negara diubah secara perlahan dan bertahap agar
penggunaan dan/atau penyelenggaraan keuangan Negara menjadi lebih baik,
tepat sasaran, tepat guna dan terhindar dari kemungkinan terjadinya
pemborosan dan/atau penyelewengan keuangan negara.
Mencermati maksud dan tujuan diangkat dan ditetapkannya para pejabat
pengelola anggaran belanja negara seperti tersebut diatas, penulis berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi tentang pemahaman
bagaimana mengelola anggaran belanja Negara agar setiap nilai rupiah yang
dibelanjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara pada masingmasing satuan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga segala
bentuk penyimpangan, pemborosan dan/atau penyalahgunaan anggaran dapat
dihindari sedini mungkin.
Penulis mencoba memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana
kewenangan dan tugas yang menjadi tanggung jawab Pejabat Penerbit Surat
Perintah Membayar, yang melaksanakan penelitian dan pengujian atas setiap
tagihan (SPP), yang membebankan anggaran negara sehingga setiap anggaran
yang disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dapat digunakan sesuai
dengan pencapaian tujuan yang diharapkan (indikator keluaran), serta memiliki
nilai guna dan keberhasilan yang diinginkan.
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B.

Deskripsi Singkat.
Bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja negara, menteri/pimpinan

lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat para pejabat pengguna
anggaran pada setiap satuan kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Para pejabat tersebut diberi tugas dan kewenangan yang berbeda satu
dengan lainnya, dengan maksud agar terjadi check and balance yang saling
mengawasi satu sama lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dan
penyelewengan penggunaan keuangan negara dapat dihindari.
Pejabat Penerbit SPM, yang melaksanakan pengujian atas setiap tagihan
(SPP), mempunyai tugas sangat berat, mengingat disanalah palang pintu
terakhir penggunaan anggaran pada masing-masing kantor/satuan kerja
dilakukan.
Kebenaran penggunaan anggaran atas aspek hukum dan sahnya tagihan,
kebenaran pembebanan anggaran sesuai indikator keluaran yang diharapkan,
kebenaran penggunaan anggaran atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai tujuan
yang ditetapkan, semua itu harus diuji dan diteliti kebenarannya oleh Pejabat
Penguji Tagihan sebelum SPM diterbitkan untuk dimintakan pembayarannya
kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN).
Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka setiap Pejabat
Penguji Tagihan/Penerbit SPM dituntut untuk memiliki kompetensi,
kemampuan dan pemahaman dalam pengujian tagihan yang membebankan
anggaran belanja negara

4

Dengan wawasan yang memadai, pengetahuan dan pemahaman yang
qualified, serta pengertian yang akuntabel, setiap Pejabat Penerbit SPM
diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Mata Pelajaran
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara
dibenahi/dilakukan perbaikan mulai tahun anggaran 2005.
Kewenangan administrative (Administratief Beheer) dan kewenangan
komptabel (Comptable Beheer) mulai dipisahkan pelaksanaannya. Kewenangan
administrative yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan (yang
pelaksanaannya didelegasikan kepada KPKN selaku Kuasa BUN, sebagai
Ordonator), diserahkan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran, sedangkan kewenangan komptabel (Bendahara) masih dilakukan
oleh

Menteri

Keuangan,

selaku

Bendahara

Umum

Negara,

yang

pelaksanaannya dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sesuai dengan batas
kewenangannya.
Kewenangan administrative, yang antara lain melakukan pengujian dan
penelitian terhadap setiap permintaan pembayaran/tagihan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, merupakan hal yang baru
bagi masing-masing Satuan Kerja (Satker), dimana sebelumnya hanya
melakukan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian/kontrak yang berkaitan
dengan

pengadaan barang atau jasa

.dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Negara.
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Mulai tahun anggaran 2005, setiap satuan kerja diberikan kewenangan
sepenuhnya atas pelaksanaan anggaran belanja. Setiap satuan kerja melakukan
perikatan / perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendapatkan barang dan / atau
jasa yang telah direncanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran,
yang sekaligus menguji kebenaran atas tagihan belanja Negara yang
membebani DIPA masing-masing satker.
Untuk mengetahui apakah perikatan/perjanjian dan/atau kontrak yang
dilakukan berkaitan dengan kegiatan/pengadaan barang/jasa tersebut telah
sesuai dengan dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
atau ketentuan yang telah ditentukan, maka setiap permintaan pembayaran yang
diajukan harus diuji kebenarannya, oleh satuan kerja bersangkutan.
Dalam hal ini harus dihindari terjadinya pertentangan kepentingan
(conflict of interest) dalam diri pejabat yang diberi kewenangan, agar tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan keuangan Negara.
Sebab itu sangat dibutuhkan:
1. Pejabat Penguji yang konsisten, yakni pejabat yang tetap konsisten atas
peraturan dan / atau ketentuan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan
kepadanya (tidak mudah terpengaruh/dipengaruhi).
2. Pejabat Penguji yang kualifide, yakni pejabat yang memiliki kualitas
sepadan dengan beban tugas yang dilaksanakannya (memiliki kemauan,
kemampuan, pengertian dan pemahaman yang memadai).
3. Pejabat Penguji yang komitmen, yakni pejabat yang jujur, tegas dan lugas
dalam pelaksanaan tugas
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4. Pejabat Penguji yang akuntabel, yakni pejabat yang dapat dipercaya, dapat
dipertanggungjawabkan baik kata atau perbuatannya.
Untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada para pejabat
tersebut di atas, penulis mencoba merangkum bahan ajar atau modul yang dapat
dijadikan sebagai pedoman serta memberikan kontribusi yang berarti dalam
pelaksanaan anggaran, dengan cara meramu beberapa ketentuan yang terkait,
yang antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
APBN
5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, jo Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN
8. Peraturan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan anggaran.

D. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Modul/bahan ajar ini penulis susun dengan tujuan agar setiap peserta
Diklat yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja Negara dan/atau
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para pejabat yang berkepentingan dapat memahami, mengerti dan mampu
melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan anggaran belanja Negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencapaian
indicator kinerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

E.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah mengikuti Diklat ini, setiap peserta diharapkan mampu:

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
2. Menjelaskan dan melaksanakan setiap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,
3. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Penguji Tagihan sesuai dengan tugas
dan kewenangan yang diberikan,
4. Melaksanakan setiap tugas dan kewenangannya secara tepat, cepat dan
akurat.
5. Melaksanakan pengujian atas setiap tagihan yang membebankan anggaran
belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menerbitkan SPM dengan baik dan benar sesuai pembebanan yang telah
ditentukan dalam dokumen anggaran.

F.

Sistematika Penulisan
Modul/bahan ajar ini penulis sajikan dengan sistematika sebagai berikut:
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Bab I

Pendahuluan, berisi latar belakang penulisan, deskripsi singkat,
tinjauan

mata

pelajaran,

tujuan

pembelajaran

umum,

tujuan

pembelajaran khusus dan sistematika penulisan.
Bab II

Dasar Hukum dan Pengertian Pokok, berisikan materi tentang dasar
hukum, beberapa pengertian pokok, ruang lingkup anggaran belanja
Negara, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Bab III Tugas dan Wewenang Pejabat Penguji Tagihan, berisikan tentang
Kewenangan dan tugas pokok, penelitian dan pengujian tagihan,
mekanisme dan tatacara penerbitan SPM.
Bab IV Penutup, berisikan rangkuman dan umpan balik, yang menyajikan
ringkasan penulisan dan umpan balik terhadap kebijakan dalam
pelaksanaan anggaran.
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KEGIATAN BELAJAR I

BAB II
DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN POKOK

A. Dasar Hukum
Kewenangan, tugas, dan fungsi Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit
Surat Perintah Membayar, memiliki otoritas yang sangat menetukan dalam
pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja bersangkutan.Seorang Pejabat Penguji
Tagihan

harus berani mengatakan “tidak” atau menolak permintaan

pembayaran yang diajukan oleh PPK atau KPA yang pada umumnya dalam
jabatan struktural adalah atasannya. Seorang Pejabat Penguji harus komitemen
dan konsisten atas setiap aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggana,
sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1997 tentang Tata Cara Penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian
Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor
72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
10. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 jo Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, terakhir sampai dengan perubahan yang ke tujuh.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan perubahannya.
( Peratutan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2008 )
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
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Undang-Undang No 17 tahun 2003 menjelaskan, pada;
1. Pasal 3 ayat 1, bahwa: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
2. Pasal 3 ayat 4, dijelaskan: “APBN / APBD mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi “.
3. Pada pasal 9, dijelaskan bahwa: “Selaku Pengguna Anggaran, Menteri /
Pimpinan Lembaga mempunyai tugas antara lain:
a. melaksanakan

anggaran

kementerian

Negara

/

lembaga

yang

dipimpinnya,
b. melaksanakan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak dan
menyetorkan ke Kas Negara,
c. menyusun

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

kementerian

Negara/lembaga yang dipimpinnya.
4. Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan
penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/peraturan daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
5. Pasal 35 ayat 1: “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan
bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik
langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan
mengganti kerugian dimaksud”.
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Mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat diartikan
bahwa Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM, yang mencairkan anggaran
belanja negara atas beban DIPA pada masing-masing satuan kerja harus taat
hukum dan ketentuan, dalam pelaksanaan anggaran dengan tertib, efisien,
efektif, transparan agar tidak terjadi penyimpangan dan/atau penyelewengan
yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.
Apabila

dalam

pengelolaan

anggaran

belanja

negara

terjadi

penyimpangan baik sengaja atau tidak disengaja, atau secara langsung maupun
tidak langsung dapat merugikan negara, maka yang bersangkutan wajib
mengganti kerugian dimaksud dan dapat diancam dengan hukuman pidana atau
penjara.
Kalau kita simak apa yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 2004, dijelaskan bahwa:
1. Pasal

1

ayat

2,:

Anggaran/Pengguna

“Menteri/Pimpinan
Barang

Lembaga

kementerian

selaku

Pengguna

Negara/lembaga

yang

dipimpinnya, berwenang antara lain:
a. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
b. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah
membayar.
2. Pasal 17 ayat 1: “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran yang telah disahkan “.
3. Pasal 17 ayat 2: “Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/
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Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan perikatan/perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan “.
4. Pasal 18 ayat 1: “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak
menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD “.
5. Pasal 18 ayat 2: “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1),
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih,
b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa,
c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan,
d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran
yang bersangkutan,
e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
Maka setiap menteri/pimpinan lembaga menetapkan para Kuasa
Pengguna Anggaran bagi kantor/satuan kerja yang memiliki kewenangan
melakukan perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga yang sekaligus melakukan
pengujian dan penelitian atas setiap tagihan yang membebankan anggaran
belanja Negara sebagai akibat perikatan/perjanjian dimaksud.
Setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan anggaran pada kantor/satuan kerja yang dipimpinnya.
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Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Kuasa Pengguna
Anggaran dapat:
1. menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, yang berkaitan dengan
perjanjian/perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
Negara,
2. menunjuk/mengangkat Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM, yang
berkaitan dengan penelitian dan pengujian atas setiap tagihan yang
membebankan anggaran belanja Negara sekaligus menerbitkan SPM.
Penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat
Penguji Tagihan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas dilakukan
sebatas kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran.

B.

Beberapa Pengertian Pokok

1. Perbendaharaan Negara
Adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk
investasi dan

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam

APBN/APBD.
2. Kas Negara
Adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung
seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.
3. Rekening Kas Umum Negara
Adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
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seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
4. Piutang Negara
Adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau
hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Utang Negara
Adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan / atau
kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.
6. Barang Milik Negara
Adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengguna Anggaran (PA)
Adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
Negara/lembaga/satuan

kerja

perangkat

daerah

(Menteri/Pimpinan

Lembaga/Ka SKPD).
8. Pengguna Barang (PB).
Adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara /
daerah
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
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Adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kantor/satuan kerja
dilingkungan kementerian Negara/lembaga bersangkutan
10. Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Adalah Kepala Kantor dalam lingkungan kementerian Negara/lembaga
dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.
11. Bendahara.
Adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama
Negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayarkan/menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah.
12. Bendahara Umum Negara.
Adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum Negara (Menteri Keuangan)
13. Bendahara Penerimaan.
Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/
daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah.
14. Bendahara Pengeluaran.
Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada
kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah.
15. Kerugian Negara/Daerah.
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Adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.

16. Tugas Kebendaharaan.
Adalah meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau
menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan
surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
17. Penerimaan Negara.
Adalah uang yang masuk ke rekening kas Negara.
18. Pengeluaran Negara.
Adalah uang yang keluar dari rekening kas Negara.
19. Pendapatan Negara.
Adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.
20. Belanja Negara.
Adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
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22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri /
pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban
APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya.
Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA
dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
24. Penerimaan Negara secara Giral.
Adalah proses penerimaan Negara dari sumber-sumber penerimaan ke
dalam

rekening

kas

umum

negara

yang

dilakukan

dengan

memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
25. Pengeluaran Negara secara Giral.
Adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN
dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
26. Surat Perintah Membayar (SPM).
Adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber
dananya dari DIPA.
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27. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
Adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada:
a. Pihak Ketiga atas dasar perikatan/perjanjian atau surat keputusan.
b. Bendahara Pengeluaran untuk belanja pegawai/perjalanan.
28. Uang Persediaan (UP).
Adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam
melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
29. Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang
sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu Uang Persediaan (UP).
30. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).
Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
/Kuasa Pengguna Anggaran, yang dananya digunakan sebagai uang
persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
31. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU).
Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang
dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah
dipakai.
32. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP).
Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang
persediaan yang ditetapkan.
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33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan ke KPPN
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, untuk pelaksanaan
pengeluaran anggaran atas beban APBN. Surat Perintah Pencairan Dana
ditujukan kepada Bank Operasional mitra Kerja KPPN.
34. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
Adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikannya
pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh
kementerian Negara/lembaga atau satuan kerja dan disahkan oleh KPPN.
35. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan
jumlah tertentu.
36. Pemegang Uang Muka (PUM).
Adalah Pejabat Pembantu Bendahara pengeluaran, yang berdasarkan
Peraturan

Menteri

Keuangan

No.73/PMK.06/2007

dsebut

sebagai

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
37. Pembuat Daftar Gaji (PDG).
Adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
membuat dan menatausahakan daftar gaji satuan kerja yang bersangkutan.
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38. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari
tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian Negara
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat / seseorang yang
mengambil tindakan dimaksud.
39. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K).
Adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran belanja Negara, selaku penanggungjawab
kegiatan.
40. Porsi/Persentase Pembiayaan.
Adalah pembiayaan yang disetujui untuk masing-masing kategori pinjaman
oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
41. Category (Uraian Kategori).
Adalah kelompok kegiatan yang tercantum dalam NPPHLN.
Contoh: dalam International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD) 3742 – IND.
a. Category I (Civil Work),
Adalah jenis kegiatan untuk pekerjaan fisik konstruksi termasuk
didalamnya konsultan atas pekerjaan konstruksi tersebut.
b. Category 2 (Equipment and Material),
Adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang
dan peralatan.
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c. Category 3 (Training),
Adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan training /
pelatihan, workshop, seminar dan sejenisnya.
d. Category 4 (Incremental Operating Coats),
Adalah jenis kegiatan / belanja untuk mendukung kegiatan utama yang
dibiayai oleh PHLN, seperti telekomunikasi, ATK, dan sebagainya.

42. Efektif Day.
Adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PPHLN), yang menyatakan bahwa suatu NPPHLN mulai mengikat semua
pihak dan mulai berlaku secara efektif.
43. Closing Date.
Adalah tanggal batas akhir penarikan pinjaman/hibah luar negeri yang
ditetapkan dalam NPPHLN dan/atau oleh Pemberi Pinjaman/Hibah.

C. Ruang Lingkup Anggaran Belanja Negara
Belanja Negara, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah merupakan
kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.
Belanja Negara yang dilakukan oleh setiap satuan kerja atas dasar Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing, merupakan pengeluaran anggaran
Negara

yang

sebagaimana

digunakan
yang

telah

untuk

mendapatkan/memperoleh

ditetapkan

melalui

barang/jasa

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan.
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Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap satuan kerja, menjadi
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang harus dilaksanakan
berdasarkan atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam DIPA yang telah
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan, sesuai dengan batas kewenangannya.
DIPA, sebagai dokumen pelaksanaan anggaran pada hakekatnya
merupakan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran bagi kantor/satuan
kerja dalam satu tahun anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
karena setiap kegiatan dan belanja yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa
yang tertuang dalam DIPA.
Dengan demikian, ruang lingkup belanja negara yang dilakukan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada suatu satuan kerja tidak boleh
menyimpang dari DIPA masing-masing kantor/satuan kerja bersangkutan.
Ruang lingkup Belanja Negara di atas dapat dibedakan menurut jenis
pengeluarannya sesuai dengan kegiatan dan beban anggaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005
tentang Bagan Perkiraan Standar yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar, yang
dituangkan dalam klasifikasi ekonomi, meliputi:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Beban Bunga
5. Belanja Subsidi
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6. Belanja Bantuan Sosial
7. Belanja Hibah
8. Belanja Lain-lain
Atas belanja negara tersebut di atas, masing-masing dibedakan lagi
menurut sumber dana yang membebankannya, yang secara rinci dituangkan
dalam masing-masing DIPA kantor/satuan kerja.
DIPA setiap satuan kerja akan memuat beban anggaran yang dibedakan
menurut sumbernya, yang terdiri atas:
1. Bersumber dari Rupiah Murni (RM)
2. Bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
3. Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mengingat demikian luasnya jenis belanja Negara baik dilihat dari jenis
belanja maupun sumber dananya, maka penulis membatasi lingkup bahasan
dengan lebih menekankan pada Klasifikasi Belanja Barang (MAK 5200),
ditambah sepintas Belanja Pegawai dan Belanja Modal secara garis besarnya
saja.

D. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan beban anggaran yang telah ditetapkan
bagi masing-masing satuan kerja.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang
ditunjuk/pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada
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masing-masing satuan kerja, dilarang melakukan perikatan dan/atau perjanjian
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara apabila
dokumen pelaksanaan anggaran belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
Proses pengadaan barang/jasa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan
satuan kerja dilingkungan kementerian Negara/lembaga, dapat saja dilakukan
sepanjang anggaran untuk kegiatan dimaksud telah dialokasikan, dengan
ketentuan bahwa penerbitan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud dilakukan
setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana tersebut di atas
disahkan oleh Menteri Keuangan.
Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006
tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dokumen pelaksanaan anggaran juga dijadikan sebagai dasar untuk
melakukan pengujian-pengujian, baik oleh Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat
Pengawas fungsional, ataupun oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara.
Setiap pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggaran yang dikeluarkan
oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran harus sesuai dengan
dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, oleh karena itu DIPA atau
dokumen pelaksanaan anggaran lainnya bukan saja sebagai dokumen
pelaksanaan anggaran, akan tetapi merupakan dokumen perencanaan kegiatan
dan anggaran tahunan bagi kantor/satuan kerja.
Setiap kegiatan dan /atau belanja yang dilakukan kantor/satuan kerja,
harus diuji kebenarannya apakah telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan
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anggaran yang tertuang dalam DIPA/dokumen pelaksanaan anggaran pada
masing-masing kantor/satuan kerja.
DIPA / dokumen pelaksanaan anggaran lainnya, memuat semua
perencanaan kantor/satuan kerja yang diuraikan mulai dari bagian anggaran
kementerian Negara/lembaga, fungsi, subfungsi, program, kegiatan dan sub
kegiatan sampai kepada jenis belanja dan pagu anggaran masing-masing akun
belanja (MAK) serta memuat akun pendapatan (MAP) setiap kantor/satuan
kerja.
Pengujian yang dilakukan meliputi apakah kegiatan dan belanja Negara
yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat yang ditunjuk telah sesuai dengan mata anggaran pengeluaran (Akun
Belanja) yang ditetapkan, atau apakah setiap pengeluaran anggaran, dananya
tersedia atau cukup tersedia pada mata anggaran bersangkutan, atau apakah
penerbitan surat perintah membayar telah sesuai dengan beban kegiatan dan
jenis belanja pengeluaran yang telah ditetapkan/tersedia.
Acuan yang digunakan untuk melakukan pengujian setiap tagihan yang
membebankan anggaran belanja dimaksud adalah DIPA / dokumen pelaksanaan
anggaran lainnya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan bagi masingmasing kantor/satuan kerja.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan serta untuk menghindari terjadinya
pemborosan keuangan negara, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005, setiap menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran menetapkan para pejabat pelaksana perbendaharaan sebagai berikut:
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1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat yang bertugas melakukan penerimaan negara
3. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja
negara (Pembuat Komitmen)
4. Pejabat yang melakukan

pengujian

dan

perintah

pembayaran/

penerbit SPM.
5. Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
6. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Penunjukan

para pejabat

tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan

bahwa:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. Tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan ataupun
Bendahara Pengeluaran
b. Tidak boleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus
sebagai pejabat penerbit SPM (tiga jabatan rangkap).
c. Boleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen atau pejabat
penguji tagihan/penerbit SPM. (merangkap salah satu jabatan).
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2. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K).
a. Boleh di rangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
b. Tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM.
c. Tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan / Pengeluaran.
3. Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM.
a. Tidak boleh dirangkap oleh pejabat pembuat komitmen
b. Tidak boleh di rangkap oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
c. Boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan pada kementerian
negara / lembaga meliputi:
1. DIPA Satuan Kerja (Satker) Pusat/Kantor Pusat
Yaitu DIPA yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat
Kementerian Negara/lembaga, termasuk

DIPA-BLU (Badan Layanan

Umum) dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
2. DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah
Yaitu DIPA yang pelaksanannya dilakukan

oleh

Kantor/Instansi

Vertikal kementerian negara/lembaga di daerah
3. DIPA Dekonsentrasi
Yaitu DIPA dalam rangka kegiatan dekonsentrasi yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan
oleh Gubernur.
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4. DIPA Tugas Pembantuan
Yaitu DIPA dalam rangka tugas pembantuan yang ditetapkan oleh
Satuan Kerja Pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur/
Bupati/Walikota.
5. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA - APP)
Yaitu DIPA yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang bersifat khusus.
DIPA ini tidak termasuk dalam anggaran kementerian Negara/lembaga
namun pelaksanannya dilakukan oleh kementerian Negara. Lembaga
terkait.
Setiap

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

dilarang

melakukan kegiatan yang dapat membebankan anggaran belanja Negara
sepanjang tidak diatur/tidak dituangkan dalam DIPA masing-masing satuan
kerja.
Anggaran yang dituangkan dalam DIPA untuk tiap jenis belanja merupakan
batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau perubahan lain dalam
anggaran sepanjang tidak merubah pagu keseluruhan dalam DIPA hanya dapat
dilakukan setelah dilakukan revisi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran
atas persetujuan Menteri Keuangan.
Hal-hal yang berkaitan dengan revisi DIPA diatur tersendiri dalam
Peraturan Menteri Keuangan lebih lanjut. Dengan demikian DIPA merupakan

30

rencana kegiatan dan anggaran dalam satu tahun anggaran bagi kantor / satuan
kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga.
Pembayaran atas semua tagihan yang membebankan anggaran belanja
Negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dengan cara penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dilakukan oleh
Bendahara Umum Negara / Kuasa Bendahara Umum Negara (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2 D), sesuai dengan batas kewenangannya.

E.

Azas Umum dan Prinsip Perbendaharaan
Setiap pejabat perbendaharaan dan/atau penyelenggara negara yang

mengelola anggaran belanja negara harus mampu dan memahami benar dengan
apa yang terkandung dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang
ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara pada pasal 3 diatur mengenai azas umum pelaksanaan anggaran, yang
meliputi:
1. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
2. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang
sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
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3. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau
tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya
diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan APBN pada pasal 10, antara lain disebutkan:
1. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja Negara merupakan
batasan tertinggi untuk tiap pengeluaran.
2. Pimpinan dan/atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak
diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja negara jika untuk membiayai tindakan tersebut
tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
3. Pimpinan dan/atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak
diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara
untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
4. Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan
belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.
Sedangkan dalam pasal 11 UU No.1 tahun 2002, dinyatakan bahwa:
1. Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
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2. SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang
dananya bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri berlaku selama
satu tahun anggaran.
3. SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO
merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara. (KPKN).
Menggarisbawahi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan
bahwa setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran nyata-nyata
dilarang untuk melakukan tindakan apapun atas beban APBN jika anggaran
untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tersedia dananya atau tidak cukup
tersedia.
Selain itu setiap pembebanan anggaran belanja Negara (APBN), harus
didasarkan pada SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau dokumen anggaran
lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
Dengan demikian Pejabat Penerbit SPM, yang melakukan pengujian atas
setiap tagihan yang membebani anggaran belanja pada setiap satuan kerja
bersangkutan, harus cermat dan akurat agar pengeluaran anggaran belanja
Negara sesuai dengan indikator keluaran dan sesuai pula dengan pembebanan
anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.
DIPA pada setiap kantor / satuan kerja, merupakan SKO yang diterbitkan
oleh Otorisator (Menteri / Pimpinan Lembaga), dan telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
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DIPA dijadikan sebagai:
1.

dokumen pelaksanaan anggaran, yang menjadikan dasar melakukan
kegiatan dan alokasi belanja untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh
kantor / satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga.

2.

acuan untuk melakukan penelitian dan pengujian oleh Pejabat Penguji
Tagihan atas setiap permintaan pembayaran (SPP), yang diajukan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3.

acuan untuk melakukan pengujian kebenaran tagihan oleh KPPN atas
setiap permintaan pencairan pembayaran (SPM), yang diajukan oleh
Pejabat Penguji Tagihan.

4.

dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2 D) oleh KPPN
yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN ke rekening
yang berhak menerimanya, sepanjang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
Disamping harus berpedoman pada azas umum pelaksanaan anggaran,

setiap belanja negara juga harus didasarkan kepada prinsip-prinsip dasar
sebagaimana tertuang dalam pasal 12 Keppres 42 tahun 2002, yakni:
1. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
dipersyaratkan.
2. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan,
serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
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4.

belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
Selanjutnya dalam pasal 13, dinyatakan pula:

1. atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan
pengeluaran untuk keperluan:
a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun
departemen/lembaga/pemerintah daerah,
b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan
sebagainya untuk berbagai peristiwa,
c. pesta

untuk

berbagai

peristiwa

dan

pecan

olah

raga

pada

departemen/lembaga/pemerintah daerah,
d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis serupa
dengan yang tersebut di atas.
2. penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, loka karya,
peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat
penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
Berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar sebagaimana tersebut di atas,
bahwa setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat
sewenang-wenang menggunakan dana APBN/APBD yang dikuasainya, akan
tetapi harus dapat menggunakan anggaran yang dikuasainya tersebut dengan
hemat, cermat, efisien, efektif, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan tidak
melakukan kegiatan yang mengakibatkan pemborosan dan/atau penyalahgunaan
wewenang yang diberikan kepadanya.
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Pejabat Penguji Tagihan, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa
Pengguna Anggaran, merupakan benteng terakhir dalam pelaksanaan anggaran
belanja di lingkungan kantor/satuan kerja bersangkutan.
Setiap tagihan (SPP) yang diajukan oleh KPA (melalui Pejabat Pembuat
Komitmen), harus senantiasa diuji kebenarannya dari berbagai aspek sesuai
ketentuan yang ditetapkan
Kelengkapan administrative, kebenaran tujuan penggunaan dana,
kebenaran atas hak tagih yang diajukan, kebenaran atas dokumen yang
dipersyaratkan,
Kebenaran atas hak yang menerima pembayaran dan persyaratan lain
yang ditentukan dalam setiap jenis permintaan pembayaran harus menjadi
perhatian yang cermat dan seksama, agar pemborosan anggaran belanja negara
dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari sedini mungkin.

F.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan apa ancaman bagi para penyelenggara negara yang melakukan
penyimpangan dan/atau penyelewengan pengelolaan keuangan Negara ?
2. Apa saja kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam
pengelolaan anggaran belanja negara pada kementrian
Negara/lembaga/satker yang dipimpinnya ?

3. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Negara dan apa pula yang
dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara?
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4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DIPA dan apa gunanya bagi suatu
satker ?
5. Apa yang dimaksud dengan pembayaran langsung dan apa pula yang
dimaksud dengan Uang Persediaan ?
6. Apa kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan apa pula
kewenangan Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM ?
7. Dapatkah para pejabat tersebut di atas saling merangkap jabatan ? Jelaskan
!
8.

Apa yang dimaksud dengan SKPP dan apa pula guna SKPP dimaksud ?

9. Apa yang dimaksud dengan SKO dan siapakah yang menerbitkan SKO ?
Jelaskan !
10. Apa saja yang menjadi sumber pembiayaan anggaran yang tertuang dalam
suatu DIPA ?
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KEGIATAN BELAJAR 2
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENERBIT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

A. Tugas dan Wewenang Pejabat Penguji Tagihan
Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit Surat Perintah Membayar, adalah
pejabat yang ditetapkan dan diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran.
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, sebagaimana diuraikan dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada bab
II pasal 4 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN pada pasal 4, adalah pejabat
yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 10 ayat
8, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, adalah pejabat yang bertugas
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang
bertugas menandatangani Surat Perintah Membayar.
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Atas dasar penjelasan tersebut diatas, Pejabat Penerbit Surat Perintah
Membayar yang selanjutnya disebut saja PPSPM, adalah pejabat:
1. Yang ditetapkan dan diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan
Surat Keputusan.
2. Yang diberi kewenangan dan tugas untuk melakukan pengujian terhadap
setiap tagihan yang membebankan anggaran belanja negara, yang
disampaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas
nama Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
Kewenangan yang diberikan kepada PPSPM adalah kewenangan
ordonanseering, yang sebelum tahun anggaran 2005 dan pelaksanaan anggaran
masih menggunakan pendekatan Doel Budgeting System dengan Mekanisme
UYHD, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara (KPKN), atas nama Menteri Keuangan.
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian pre- audit, yaitu pengujian
yang dilakukan sebelum pembayaran dilaksanakan dan/atau sebelum Surat
Perintah Membayar (SPM) diterbitkan.
Kewenangan yang dilakukan PPSPM merupakan palang pintu terakhir di
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga selaku penguasa/pengguna anggaran
bagi kementerian negara/lembaga bersangkutan dalam pelaksanaan anggaran.
PPSPM harus mampu menghindari dan mengurangi sedini mungkin terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan negara serta penyalahgunaan anggaran di
lingkungan satuan kerja/kementerian negara/lembaga bersangkutan.
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Oleh karena itu kompetensi, kualitas dan kemampuan sumber daya
manusia, selaku pejabat penguji/verifikator, sangat dipertaruhkan demi
keamanan, keselamatan, dan pencapaian tujuan penggunaan anggaran belanja
negara.
Pencapaian kinerja, pencapaian tujuan sesuai indicator keluaran (out put),
penggunaan dan pemanfaatan hasil kegiatan (outcome), akibat yang diperoleh
atas hasil kegiatan (impact) atau dampak positip yang berguna bagi
perkembangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (benefit), sangat
bergantung kepada kualitas pengujian yang dilakukan oleh PPSPM.
Apabila Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diterbitkan dan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka segala kekeliruan
yang terjadi sebagai akibat kesalahan pembebanan, kelalaian penggunaan dana
dan / atau penyimpangan atas pelaksanaan anggaran, sulit untuk dielakan,
apalagi jika SP2D tersebut sudah diterbitkan oleh KPPN.
Pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan:
a.

Unified Budget (Penganggaran Terpadu)

b.

Performance Based Budget (Penganggaran Berbasis Kinerja),

menjadikan KPPN tidak melakukan penelitian dan pengujian terhadap tagihan
yang membebankan belanja negara, KPPN tidak lagi melakukan pre-audit, akan
tetapi hanya melakukan pengujian secara substantive dan formal saja, yang
antara lain, secara substantif:

40

1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM,
2. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA
sesuai dengan yang tercantum dalam SPM bersangkutan,
3. menguji dokumen dasar, atas dilakukannya tagihan, (seperti adanya
Resume Kontrak/SPK, adanya Surat Keputusan yang mengakibatkan
keluarnya anggaran belanja negara, atau Daftar Nominatif untuk kegiatan
Perjalanan Dinas).
4. menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang dibuat
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti
kuitansi, mengenai kebenaran pelaksanaan pembayaran.
5. menguji kebenaran perhitungan pajak pada faktur pajak dan SSP yang
dilampirkan dalam SPM.
Sedangkan secara formal meliputi antar lain:
1. Mencocokkan tanda tangan para pejabat penerbit SPM dengan specimen
yang diterima KPPN,
2. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf,
3. memeriksa kebenaran penulisan SPM, yang antara lain tidak boleh cacat
Sehingga tanggung jawab yang selama ini menjadi tugas dan
kewenangan KPKN (sekarang KPPN), diserahkan sepenuhnya kepada
kementerian negara/lembaga yang dilaksanakan oleh Pejabat Penerbit SPM
pada masing-masing satuan kerja.
Penyerahan kewenangan ini, merupakan amanat Undang-Undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 yang secara lengkap
dinyatakan, antara lain:
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1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan
Wakil

Pemerintah

dalam

kepemilikan

kekayaan

negara

yang

dipisahkan;
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna

Barang

kementerian

negara/lembaga

yang

dipimpinnya.

Dengan adanya penyerahan kekuasaan ini, maka kewenangan yang
selama ini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan, menjadi sepenuhnya
tanggung jawab Menteri Teknis / Pimpinan Lembaga.
Sedangkan Menteri Keuangan hanya melakukan kewenangan komptabel
(Comptable Beheer), yang menerima unsure perintah dari Administratief
Beheer (kewenangan administratif), yang saat ini menjadi tanggung jawab
Menteri Teknis/Pimpinan lembaga
Pengalihan kewenangan administrative ini menunjukkan, bahwa betapa
pentingnya prinsip pengendalian intern yang dilakukan oleh masing-masing
satker dalam pelaksanaan anggaran.
Dengan dilaksanakannya pengendalian internal oleh kementerian negara
lembaga sebagai penyelenggara administrative ( secara lengkap dijabarkan pada
Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Ssitem Pengendalian Intern
Pemerintah ), maka Menteri Keuangan selaku penyelenggara kewenangan
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kebendaharaan, diharapkan dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efisien
sehingga dapat:
1. Dilakukannya perencanaan kas yang baik.
2. Dapat

dilakukan

pencegahan

agar

tidak

terjadi

kebocoran

dan

penyimpangan keuangan negara,
3. Dilakukan pencarian sumber pembiayaan yang paling murah,
4. Dapat menggunakan dan memanfaatkan dana sebaik-baiknya (tidak idle
cash) serta dapat menggunakan dana yang menganggur (idle cash)
5. Meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan negara
Harapan tersebut di atas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana pemisahan kewenangan
tersebut telah diatur secara tegas dan nyata.
Pejabat Penerbit SPM (PPSPM), sebagai bagian dari penyelenggaraan
kewenangan administratif untuk melakukan pengujian tagihan kepada negara,
harus memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam melakukan tugas dan kewenangannya harus:
1. Tidak adanya “conflict of interest” (pertentangan kepentingan).
Artinya dalam pelaksanaan tugas agar menghindari adanya pertentangan
kepentingan antar sesama pejabat pelaksana anggaran dan / atau para
stakeholder yang dilayaninya, adanya “tepo seliro” dengan atasan dan
sebagainya
2. Komitmen dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Artinya, mampu melaksanakan semua aturan yang mendasari kegiatan
pengujian tagihan dan penerbitan SPM secara konsisten, tidak adanya
keberpihakan.
3. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
Artinya memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam pengujian, yang
secara substantif dapat dipertanggungjawabkan. (Akuntabel).
4. Melaksanakan prinsip dasar dan azas umum pengadaan barang / jasa dalam
pengujian.
Artinya setiap pengujian terhadap tagihan kepada negara, juga harus
memperhatikan prinsip dasar dan azas umum dalam pengadaan barang /
jasa dengan maksud mengurangi pemborosan anggaran belanja negara.
5. Memahami peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran..
Artinya, memahami bahwa setiap tagihan yang diajukan, harus diuji sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan / atau persyaratan yang harus
dipenuhi, baik secara administratif ataupun secara material

B.

Ruang Lingkup Pengujian

Pejabat Penerbit SPM yang diangkat dan ditetapkan dalam suatu satker,
mempunyai kewenangan melakukan pengujian terhadap semua tagihan yang
membebankan

anggaran

belanja

negara

di

lingkungan

kantor/satker

bersangkutan
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PPSPM, melakukan pengujian atas setiap tagihan yang membebankan
anggaran yang disediakan dalam DIPA masing-masing satker di lingkungan
kementerian negara/lembaga.
Hal ini dapat dilihat dalam masing-masing DIPA halaman 1 B telah
tercantum nama-nama:
1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Penerbit SPM
Dengan demikian, nama-nama yang tercantum dalam masing-masing
DIPA,

sesuai

dengan

jabatan

yang

ditetapkannya,

merupakan

para

penyelenggara anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan.
Oleh karena itu PPSPM, sangat bertanggung jawab atas pencairan
anggaran belanja negara yang tersedia dalam DIPA masing-masing.
Kewenangan PPSPM dalam melakukan pengujian tagihan yang membebankan
anggaran belanja negara, adalah menguji dan meneliti kebenaran persyaratan
yang ditentukan sesuai dengan peraturan dan / atau ketentuan perundangundangan yang berlaku, baik dari segi kelengkapan dokumen pendukung yang
dipersyaratkan ataupun dari segi kebenaran material terhadap dokumen
pendukung yang dilampirkan dalam setiap tagihan (SPP)
Dokumen pendukung dan / atau persyaratan yang ditentukan, dibedakan
dalam setiap jenis belanja, sesuai klasifikasi ekonomi yang meliputi 8 (delapan)
jenis belanja.
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Sedangkan dalam satu DIPA tidak semua jenis belanja tersedia dan ada
dalam DIPA, hal ini tergantung kepada fungsi, program, dan kegiatan masingmasing satker. Namun demikian, secara umum, semua DIPA satker di
lingkungan kementerian negara / lembaga akan memuat 3 (tiga) jenis belanja
yang antara lain:
1. Belanja Pegawai (51)
2. Belanja Barang (52)
3. Belanja Modal (53)
Dengan demikian, yang menjadi kewenangan PPSPM, adalah menguji
semua permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Pembuat Komitmen, yang membebani semua jenis belanja yang
tersedia dalam DIPA satker bersangkutan.
Pengujian yang dilakukan oleh PPSPM, meliputi beberapa aspek, yang
menurut bahasa ICW dan ditransfer ke dalam Undang-Undang Perbendaharaan
dan petunjuk pelaksanaannya, terdiri atas 3 (tiga) aspek, yakni:
1.Dari aspek Wetmatigheid,
Artinya pengujian dari sisi kebenaran atas peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan. Apakah permintaan yang diajukan telah memenuhi
persyaratan dan / atau ketentuan yang berlaku.
Misalnya:
Apakah dasar pelaksanaannya sudah ada (DIPA sebagai dokumen
pelaksanaan anggaran). Apakah cara pengadaanya/pemilihan penyedia
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keppres No. 80 tahun 2003 jo
Perpres No. 8 tahun 2006)
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Apakah dasar pembayaran kepada Penyedia Barang telah ada, seperti Surat
Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja, yang disepakati bersama.

2.Dari aspek Rechtmatigheid,
Artinya pengujian dari sisi kebenaran formal atas pihak yang berhak
menerimanya.
Apakah permintaan telah sesuai dengan hak-hak yang harus diterima, baik
nama yang berhak, jumlah uang yang menjadi haknya, nomor rekening
bank sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian / kontrak, dan sebagainya.
Apakah hak yang diterima telah sesuai dengan kuitansi dan / atau Perjanjian
/ Kontrak / SPK yang telah ditandatangani bersama.

3.Dari aspek Doelmatigheid
Artinya pengujian dari sisi kebenaran tujuan penggunaan dana dan
kebenaran pembebannya.
Apakah pengadaan/pembelian/kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan tujuan, indikator keluaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran.
Apakah pembebanan anggaran telah sesuai dengan MAK dan dana yang
tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran bersangkutan.
Kebenaran atas isi dokumen pendukung secara materiil harus diuji menurut
aspek pengujian tersebut di atas, disamping pengujian atas kelengkapan
dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan secara administratif.
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Apabila kelengkapan persyaratan dan sahnya suatu dokumen pendukung
telah terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka
PPSPM menerbitkan SPM ke KPPN berikut dokumen yang dipersyaratkan
masing-masing jenis SPM, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke
rekening tujuan sesuai SPM.

C. Mekanisme Pengujian
1. Pengujian Atas Beban Belanja Pegawai.
Pengujian atas beban belanja penulis tampilkan secara umum, yang secara
teknis akan dijabarkan dalam pengujian setiap SPP Belanja Pegawai.
Belanja pegawai, adalah anggaran belanja negara yang dibayarkan kepada
para pegawai negeri sipil di lingkungan satker bersangkutan.
Belanja pegawai yang dibayarkan meliputi belanja gaji dan tunjangan yang
harus diterima setiap pegawai sesuai dengan hak-haknya., yang meliputi:
a. Belanja Gaji Pokok PNS, beban MAK 511111
b. Belanja Pembulatan Gaji PNS, beban MAK 511119
c. Belanja Tunjangan Istri/Suami PNS, beban MAK 511121
d. Belanja Tunjangan Anak PNS, beban MAK 511122
e. Belanja Tunjangan Struktural PNS, beban MAK 511123
f.

Belanja Tunjangan Fungsional PNS, beban MAK 511124

g. Belanja Tunjangan PPh PNS, beban MAK 511125
h. Belanja Tunjangan Beras PNS, beban MAK 511126
i.

Belanja Tunjangan Kemahalan PNS, beban MAK 511127
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j.

Belanja Tunjangan Lauk-Pauk PNS, beban MAK 511128

k. Belanja Tunjangan Uang Makan PNS, beban MAK 511129
l.

Belanja Tunjangan tersebut di atas merupakan klasifikasi belanja
tunjangan-tunjangan I

Sedangkan tunjangan-tunjangan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2005 tentang Bagan
Perkiraan Standar ( Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar )
Agar hak-hak pegawai dapat dibayarkan sebagaimana mestinya setiap
bulan, maka Pengguna Anggaran harus merumuskan alokasi anggaran
belanja gaji pegawai dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara /
Lembaga (RKA-K/L) masing-masing, yang disusun setiap tahun untuk
dibahas bersama-sama dengan Menteri Keuangan.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA, masingmasing

satker

di

lingkungan

kementerian

negara/lembaga

mengalokasikannya dalam DIPA bersangkutan.
Belanja pegawai merupakan belanja mengikat, yang harus disediakan
secara terus-menerus selama satu tahun anggaran.
Agar pembayaran gaji pegawai dapat dicairkan dan dibayarkan kepada
masing-masing pegawai sesuai dengan haknya, setiap permintaan
pembayaran yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada
PPSPM, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang
dipersyaratkan sesuai peruntukannya, antara lain:
a. Surat Keputusan Pengangkatan pegawai, bagi seseorang yang baru
diangkat sebagai PNS.
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b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, bagi PNS yang menerima kenaikan
pangkat sesuai dengan haknya.
c. Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai yang menerima
kenaikan Pokok Gaji, sesuai dengan haknya (sekurang-kurangnya dua
tahun sekali)
d. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural
atau Jabatan Fungsional
e. Surat Keputusan perubahan kepangkatan PNS lainnya yang dapat
merubah jumlah pembayaran yang harus diterima seorang PNS.
f.

Surat Nikah, bagi PNS yang beristri/bersuami.

g. Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran, bagi PNS yang mempunyai
anak.
h. Akta Pengangkatan Anak, bagi PNS yang mengadopsi anak.
i.

Surat Keterangan Kuliah, bagi PNS yang mempunyai anak di atas 21
tahun tetapi masih kuliah

j.

Surat Keterangan lainnya, yang mengakibatkan perubahan atas
tunjangan yang diterima seorang PNS.

Secara administratif, dokumen pendukung tersebut harus dilengkapi dalam
setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterima PPSPM sesuai
dengan hak yang harus diterima PNS.
Sedangkan secara material, dokumen pendukung tersebut harus diuji,
apakah permintaan pembayaran diajukan sesuai dengan hak yang harus
dibayarkan.
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Oleh karena itu, pengujian atas beban belanja pegawai sangat luas, yang
masing-masing persyaratan mempunyai kriteria tersendiri.
Penjelasan lebih lanjut tentang pengujian atas beban belanja pegawai, akan
dijelaskan dalam modul/mata pelajaran tersendiri.( baca modul “ Pengujian
Tagihan Atas Beban Belanja Pegawai” )

2. Pengujian Atas Beban Belanja Barang
Belanja Barang, adalah anggaran belanja yang disediakan untuk
pembayaran kegiatan / pengadaan belanja barang, yang meliputi:
• Belanja Barang (52)
• Belanja Modal (53)
a. Belanja Barang terdiri atas beberapa klasifikasi belanja, yang antara
lain:
1.) Belanja Barang Operasional (5211), terdiri atas:
a.) MAK 521111, Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran,
b.) MAK 521112, Belanja Barang Inventaris,
( tahun anggaran 2008 masuk belanja modal)
c.) MAK 521113, Belanja Pengadaan Bahan Makanan,
d.) MAK 521114, Belanja Barang Keperluan Tupoksi,
e.) MAK 521119, Belanja Barang Operasional Lainnya.

2.) Belanja Barang Non Operasional (5212), terdiri atas:
a.) MAK 521211, Belanja Bahan,
b.) MAK 521212, Belanja Barang Transito,
c.) MAK 521213, Belanja Barang Perjan,
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d.) MAK 521219, Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3.) Belanja Jasa (5221), terdiri atas:
a.) MAK 522111, Belanja Langganan Daya dan Jasa,
b.) MAK 522112, Belanja Jasa Pos dan Giro,
c.) MAK 522113, Belanja Pengeluaran Bebas Porto,
d.) MAK 522114, Belanja Pembiayaan Surveyor
e.) MAK 522115, Belanja Jasa Konsultan,
f.) MAK 522116, Belanja Sewa
g.) MAK 522119, Belanja Jasa Lainnya.

4.) Belanja Pemeliharaan (5231), terdiri atas:
a.) MAK 523111, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan,
b.) MAK 523112, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Lainnya,
c.) MAK 523121, Belanja Biaya Pemeliharan Peralatan dan Mesin,
d.) MAK 523122, Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya.
e.) MAK 523131, Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan,
f.) MAK 523132, Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi,
g.) MAK 523133, Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan.
h.) MAK 523149, Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

5.) Belanja Perjalanan (5241), terdiri atas:
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a.) MAK 524111, Belanja Perjalanan Dinas Biasa,
b.) MAK 524112, Belanja Perjalanan Dinas Tetap
c.) MAK 524119, Belanja Perjalanan Dinas Lainnya.
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran berupa kegiatan /
belanja terhadap barang-barang yang memiliki nilai kapitalisasi, yang
terdiri atas beberapa klasifikasi belanja, yang antara lain:
1.) Belanja Modal Tanah (5311), terdiri atas:
a.) MAK 531111, Belanja Modal Tanah,

2.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321), terdiri atas:
a.) MAK 532111, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

3.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331), terdiri atas:
a.) MAK 533111, Belanja Modal Gedung dan Bangunan,

4.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341), terdiri atas:
a.) MAK 534111, Belanja Modal Jalan dan Jembatan,
b.) MAK 534112, Belanja Modal Irigasi,
c.) MAK 534113, Belanja Modal Jaringan.

5.) Belanja Modal Fisik Lainnya (5351), terdiri atas:
a.) MAK 535111, Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pengujian atas beban belanja barang dan belanja modal setara dengan
belanja pegawai, yakni pengujian yang dilakukan terhadap kelengkapan
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administratif dan kebenaran material atas dokumen pendukung yang
dipersyaratkan
Kelengkapan administratif, meliputi kelengkapan yang harus dipenuhi
dalam lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan kebenaran material dokumen pendukung yang dipersyaratkan,
adalah kebenaran atas sahnya suatu dokumen yang dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang dipersyaratkan
dalam setiap permintaan pembayaran yang diajukan KPA / P2K, harus diuji
terlebih dahulu oleh Pejabat Penerbit SPM, baru kemudian diterbitkan SPM
apabila persyaratan tersebut terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPM disampaikan ke KPPN
berikut kelengkapan yang dipersyaratkan untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).

D. Tujuan dan Sasaran Pengujian.
1. Tujuan Pengujian
a. Agar pengeluaran anggaran sesuai dengan tujuan pembebanan,
anggaran yang tersedia dan indikator keluaran yang tertuang dalam
DIPA
b. Agar pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana kerja / kegiatan
yang terurai dalam DIPA
c. Agar pengeluaran anggaran sesuai dengan ketentuan dan / atau
peraturan yang ditentukan.
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d. Agar pengeluaran anggaran sesuai dengan hak pihak ketiga yang
disepakati (SPK/Kontrak/Pesanan/Surat Tugas, dan sejenisnya).
e. Agar pengeluaran anggaran sesuai dengan pembebanan yang ditetapkan
dalam DIPA
Apabila pengeluaran telah sesuai dengan semua aspek pengujian, maka
pemborosan, kebocoran, penyimpangan dan / atau penyalahgunaan
anggaran belanja negara dapat dihindari sedini mungkin.
2. Sasaran Pengujian.
Sasaran pengujian oleh PPSPM adalah semua

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), yang disampaikan oleh KPA / P2K berikut dokumen
pendukung yang dilampiri / dipersyaratkan dalam setiap SPP, sebagai
berikut:
a. Kebenaran Penulisan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
1.) Pengisian lembar A - SPP harus diuji tata-cara pengisiannya,
penulisan angka dan huruf dalam lembar A - SPP,
penulisan MAK / pembebanan anggaran yang dimintakan,
penulisan kegiatan atas beban yang dimintakan,
penulisan nama yang berhak / pihak ketiga yang berhak menerima
penulisan bank dan nomor rekening bank dan alamat bank yang dituju
penulisan dasar permintaan / kontrak yang disepakati,
penulisan uang dalam angka pada setiap kolom yang tersedia dalam SPP
penandatangan Pembuat SPP (KPA/P2K).

2.) Pengisian lembar B - SPP (GU)
penulisan pagu sub kegiatan yang dimintakan
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penulisan kode kegiatan, sub kegiatan yang dimintakan
penulisan tanggal, nomor bukti, nama penerima dan uraian pembayaran,
penulisan MAK dan angka yang diminta sesuai dengan nomor bukti,
penulisan jumlah total SPP yang dimintakan dalam sub kegiatan berkenaan.
penandatangan pembuat SPP (KPA/P2K).

b. Kelengkapan dokumen pendukung.
1.) SPP-UP (Uang Persediaan)
a.) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, yang menyatakan
bahwa dana UP tidak digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran yang seharusnya dengan cara LS
b.) Rencana Penggunaan Dana (RPD)
2.) SPP-TUP
a.) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, yang menyatakan
bahwa:
(1) Dana TUP hanya digunakan keperluan mendesak dan akan
habis dalam satu bulan berkenaan.
(2) Dana TUP yang tidak habis digunakan dalam satu bulan
akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
(3) Dana TUP tidak digunakan untuk pembayaran yang
seharusnya dengan cara LS
b.) Rincian Penggunaan Dana (RPD)
c.) Surat Persetujuan (Dispensasi) Kepala KPPN untuk TUP
sampai dengan Rp.200.000.000,00
d.) Surat Persetujuan (Dispensasi) Kepala Kanwil DJPBN untuk
TUP di atas Rp.200.000.000,00
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e.) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
3.) SPP-GU (Penggantian UP)
a.) Lembar B SPP
b.) SPTB yang ditandatangani KPA
c.) Kuitansi, nota, faktur pembelian,
d.) SPK

untuk

pengadaan di

atas

Rp.

5.000.000,00

s/d

Rp.10.000.000,00
e.) Berita Acara Serah Terima Barang untuk pengadaan dengan
SPK
f.) Faktur Pajak dan SSP untuk pengadaan yang dikenakan pajak.
4.) SPP-LS Non Belanja Pegawai
a.) SPK / Surat Perjanjian / Kontrak, dengan mencantumkan
nomor rekening dan bank penerima / penyedia barang / jasa
(rekanan),
b.) Resume Kontrak/SPK/Perjanjian
c.) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
d.) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
e.) Berita Acara Prestasi Pekerjaan, untuk pekerjaan berdasarkan
prestasi.
f.) Berita Acara Pembayaran, untuk pembayaran dengan cara
tahapan/termyn
g.) Kuitansi pembayaran yang disetujui KPA / P2K
h.) Faktur Pajak dan SSP atas pajak yang dipungut
i.)

Jaminan Bank / jaminan yang dipersamakan dari bank/
lembaga keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan. (sesuai
yang dipersyaratkan)
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j.)

Surat

Pernyataan

yang

ditandatangani

KPA

mengenai

penetapan rekanan.
k.) Dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan negara pemberi
pinjaman, untuk beban PHLN.
5.) SPP-LS Biaya Perjalanan Dinas
a.) Surat Tugas, bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan
dinas,
b.) SPPD untuk setiap pegawai / pejabat yang akan melaksanakan
perjalanan Dinas.
c.) Rincian Biaya dan kuitansi untuk setiap SPPD
d.) Daftar Nominatif yang memuat nama, pangkat / golongan,
tujuan, tanggal berangkat, lama perjalanan dan biaya yang
diperlukan.
6.) SPP-LS Langganan Daya dan Jasa
a.) Rekening listrik/telepon / PDAM,
b.) Nomor rekening dan bank penerima Pihak Ketiga (PLN,
Telkom, PDAM).
c. Kebenaran materiil isi dokumen pendukung

1.) SPP-GU (Penggantian)
a.) kebenaran penulisan uang dengan angka dan huruf, nama yang
berhak, SPK yang disepakati, dan uraian pembayaran pada
bukti-bukti / kuitansi, dengan mencocokkan angka-angka pada
semua dokumen dengan SPP,
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b.) kebenaran penulisan angka-angka, penerima, uraian dan beban
MAK pada SPK atau Berita Acara Serah Terima Barang /
Pekerjaan,
c.) kebenaran isi dan materi SPK tentang barang/jasa yang
dibiayai/diperjanjikan.
d.) kebenaran perhitungan pajak-pajak yang dipungut Bendahara
Pengeluaran

dicocokan

dengan

SSP

dan

faktur

pajak

bersangkutan,
e.) kebenaran pembebanan MAK yang dimintakan, disesuaikan
dengan MAK, pagu MAK yang tersedia pada DIPA
bersangkutan,
f.) kebenaran yang berhak menerima,
g.) kebenaran tanda tangan yang berhak,
h.) kebenaran tanggal kuitansi, tanggal transaksi, dan tanggal lunas
bayar,
i.) kebenaran atas sahnya suatu tagihan, seperti bea meterai pada
kuitansi, tanda tangan penerima barang, KPA/PPK dan
Bendahara Pengeluaran pada kuitansi,
j.) kecocokan jumlah uang dan barang antara kuitansi, SPK, Berita
Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan (kuantitas dan
spesifikasi barang),
k.) kebenaran pembebanan atas MAK pada setiap bukti-bukti
tagihan / kuitansi, dicocokan dengan MAK dan pagu yang
tersedia dalam DIPA,
l.) kebenaran jumlah pembayaran yang dimintakan menurut buktibukti / kuitansi / SPTB, dengan jumlah yang terurai menurut
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MAK dalam SPP dan jumlah total keseluruhan dalam SPP
berkenaan
2.) SPP- TU
a.) kebenaran perhitungan kebutuhan pada Rincian Penggunaan
Dana,
b.) kebenaran pembebanan atas kegiatan menurut MAK yang
dimintakan
c.) kebenaran rekening koran yang dilampirkan,
d.) kebenaran isi Surat Pernyataan KPA
e.) kebenaran isi dispensasi yang diberikan oleh Kepala KPPN
dan/atau oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat
(dicocokan antara SPP-TU, RPD dan dispensasi yang disetujui)
3.) SPP – LS Belanja Pegawai
Materi yang diuji dalam belanja pegawai sangat bervariasi dan
banyak, tergantung pada jenis permintaan, yang secara jelas
diuraikan dalam materi tersendiri. Khusus Belanja Pegawai).
Namun demikian hal-hal yang mendasar dalam pengujian SPP-LS
Belanja Pegawai dapat dijelaskan antara lain sbb:
a.) Kebenaran isi dan materi SK Pengangkatan/Kepangkatan.
Pegawai bersangkutan, dengan mencocokan tanggal mulai
berlakunya S.K. tersebut,
b.) Menguji kebenaran Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
(SPMT), bagi pegawai yang baru diangkat, kapan bulan
melaksanakan

tugas

dan

mencocokannya

dengan

SK.

Pengangkatan,
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c.) mencocokan tanggal SPMT dengan bulan yang dimintakan
dalam daftar pembayaran gaji dan dengan SPP berkenaan, .(gaji
dibayarkan menurut bulan berdasarkan SK atau SPMT, mana
yang terakhir)
d.) menguji kebenaran Surat Pernyataan Manduduki Jabatan
(SPMJ) dan Surat Pernyataan Pelantikan, bagi pegawai yang
diangkat dalam Jabatan fungsional/struktural, (tunjangan
jabatan dibayarkan melihat kapan tanggal pelantikan, bila
tanggal satu, maka pejabat bersangkutan berhak atas tunjangan
bulan berkenaan, tetapi bila setelah tanggal satu, maka haknya
mulai bulan berikutnya),
e.) Surat Nikah, Akte Kelahiran/Keterangan Lahir, dicocokan
dengan KP4 yang dilegalisir Pimpinan Kantor/KPA,
Setiap dokumen dalam belanja pegawai yang dilampirkan harus
disesuaikan dengan jenis SPP dan daftar pembayaran yang
diajukan.
4.) SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas
a.) menguji kebenaran perhitungan pembayaran, baik angka dan
jumlah yang diminta,
b.) menguji kebenaran perhitungan rincian biaya perjalanan
masing-masing pegawai/pejabat yang akan berangkat menurut
hak yang ditentukan,
c.) menguji Daftar Nominatif yang dibuat, baik nama pegawai,
NIP/pokok gaji/tanggal berangkat dan kembali/lama perjalanan
dan jumlah pembayaran yang dimintakan,
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d.) mencocokan daftar pembayaran, daftar nominatif, dengan
Surat

Tugas/SPPD/Rincian

Biaya

dan

kuitansi

yang

ditandatangani penerima,
e.) menguji isi SPPD, penandatangan SPPD, tanggal SPPD dengan
Surat Tugas dan Daftar Nominatif,
f.) menguji penandatangan yang berhak, bendahara pengeluaran
dan KPA.
g.) menguji dana yang tersedia dalam MAK dan Kegiatan yang
diminta.
5.) SPP-LS dan SPP-GU beban PNBP
a.) menguji dan menghitung jumlah setoran sesuai formula MP,
b.) menghitung dan menguji SSBP yang dilampirkan dan
mencocokan dengan formula Maksimum Pencairan (MP)
c.) menguji ketersediaan dana dalam DIPA
d.) menghitung formula MP dan mengujinya dengan permintaan
yang diajukan,
e.) pengujian dokumen pendukung GU dan LS tidak berbeda
dengan SPP-GU dan SPP-LS Non Belanja Pegawai.
6.) SPP-LS Non Belanja Pegawai.
a.) menguji kebenaran para pihak yang menandatangani SPK/
Kontrak, apakah sesuai dengan hak dan kewenangannya,
b.) menguji kebenaran dan isi SPK/Kontrak, dalam hal mengenai
barang/ jasa yang diperjanjikan, jumlah nilai SPK/Kontrak, tata
cara pembayaran yang disepakati, waktu pelaksanaan dan
jangka waktu pelaksanaan, sanksi

terhadap kelalaian, dan

penyelesaian bila terjadi perselisihan,
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c.) menguji jumlah pembayaran yang dimintakan menurut SPP,
apakah uang muka, termyn pembayaran, atau pembayaran
pekerjaan selesai 100%,
d.) menguji dan mencocokan kuitansi pembayaran dengan Berita
Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan, Penyelesaian
Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran,
e.) menguji kebenaran isi dan penulisan kuitansi, apakah uraian
sudah benar, apakah permintaannya sudah benar, apakah
penulisan uang dengan angka dan huruf sudah benar, apakah
para pihak yang terkait sudah menandatangani kuitansi, dan
apakah sudah dibubuhi meterai secukupnya, dan apakah tanggal
kuitansi sudah benar,
f.) menguji semua Berita Acara yang dilampirkan, baik permintaan
dalam angka dan huruf, perhitungan pembayarannya, tanda
tangan para pihak yang terkait, tanggal penyelesaian pekerjaan /
tanggal

serah

terima

barang/jasa/pekerjaan,

dan

mencocokannya dengan kuitansi, SPK/Kontrak, dan SPP
bersangkutan,
g.) menguji dan menghitung pajak-pajak yang harus dibayarkan
oleh rekanan, penyedia barang/jasa, mencocokannya dengan
Faktur Pajak dan SSP yang dilampirkan,
h.) apakah bank garansi (jaminan pelaksanaan, jaminan uang
muka) yang dipersyaratkan, baik jumlah uang dan bank
penerbit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
i.) apakah isi surat pernyataan tentang penetapan pemenang telah
dibuat dengan benar oleh KPA/P2K.
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Apabila pengujian yang dilakukan oleh PPSPM diyakini sudah benar dan
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka PPSPM harus menerbitkan SPM dalam rangkap 3 (tiga),
yang didistribusikan kepada:
a. KPPN, lembar pertama dan lembar kedua
b. Satker bersangkutan, lembar ketiga sebagai pertinggal.

SPM yang disampaikan ke KPPN diatur sebagai berikut:
a. SPM belanja Pegawai.Melampirkan:
1.) Daftar Gaji/Daftar lembur/Daftar Honor yang telah ditandatangani
Bendahara Pengeluaran dan KPA/P2K.
2.) Surat Keputusan Pengangkatan/Kepangkatan, sesuai perubahan /
permintaan yang diajukan,
3.) SPK Lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur,
4.) Surat Setoran Pajak (SSP), apabila ada pajak yang dipungut,
5.) Dokumen lain yang dipersyaratkan (surat nikah, akte kelahiran, dan
sebagainya). Lampiran tersebut disesuaikan dengan jenis
permintaan pembayarannya.

b. SPM – UP
Tanpa lampiran, jika S.K. pengangkatan Bendahara Pengeluaran/
Penunjukan KPA/P2K, specimen tanda tangan dan paraf, bank dan
nomor rekening bank, sudah dikirim sebelumnya ke KPPN.
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c. SPM-TU
1.) Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)
2.) Surat Persetujuan (Dispensasi) yang dipersyaratkan,
3.) Surat Pernyataan KPA / P2K tentang TUP,
d. SPM-GU
1.) SPTB
2.) Faktur Pajak dan SSP, untuk pajak yang dipungut,
3.) Resume SPK, jika ada pengeluaran di atas Rp5 juta s.d Rp 10 juta.

e. SPM-LS Belanja Perjalanan Dinas
1.) Daftar Nominatif Perjalanan Dinas
f.

SPM-LS Non Belanja Pegawai
1.) Resume Kontrak / SPK.
2.) SPTB
3.) Faktur Pajak dan SSP

g. SPM- beban PNBP
1.) SPM-UP/TUP, melampirkan Daftar Realisasi Pendapatan dan
Penggunaan Dana DIPA Tahun lalu
2.) Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan Dana
3.) Rincian Rencana Penggunaan Dana, untuk TUP.
4.) SPM-LS, ditambah dengan SPTB, Resume Kontrak / SPK, dan
Faktur Pajak/SSP.
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E.

Mekanisme Penerbitan SPM
Penerbitan Surat Perintah Membayar, dilakukan sesuai format yangtelah

diinstal sesuai aturan pencetakan SPM dalam mesin komputer. Masing-masing
komputer pencetak SPM telah diseting sedemikian rupa, yang telah dilengkapi
sesuai dengan kode unit organisasi, kode satker, kode kegiatan dan sebagainya,
sesuai kebutuhan masing-masing kantor/satker.Namun yang patut diingat
adalah bahwa, masing-masing kolom yang terurai dalam SPM, mempunyai
ruang yang terbatas, yang terkadang kurang bisa menampung jumlah kegiatan
yang ada pada suatu satker, terutama satker-satker pusat pada tingkat eselon I
atau eselon II..
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencetakan SPM, adalah:
a. Setiap SPM dapat diterbitkan untuk satu klasifikasi tiap-tiap jenis
belanja, walaupun dalam MAK yang berbeda..
Contoh:
0101.0110. 5584. 0001.5211 11 -------- Rp 500.000,0101.0110. 5584. 0001.5211 12 -------- Rp 400.000,0101.0110. 5584. 0001.5211.14 -------- Rp 1.200,000,-

b. Untuk klasifikasi jenis belanja yang berbeda, tidak dapat diterbitkan
dalam satu SPM, walaupun dalam satu kegiatan yang sama.
Contoh:
0101.0110. 5584. 0001. 5211 11 ------- Rp 2.500.000,0101.0110. 5584. 0001. 5211 19 ------- Rp1.750.000,0101.0110. 5584. 0001. 5212 11 ------- Rp 600.000,-
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c. Pada MAK yang sama dalam satu sub kegiatan dan satu kegiatan sama,
harus disatukan, dan dibuat dalam satu SPM.
Contoh:
0101.0110. 5584. 0001. 5211 14 ------ Rp 2.100.000,0101.0110. 5584. 0001. 5211 14 ------ Rp 1.400.000,0101 0110. 5584. 0001. 5211 19 ------ Rp 500.000,Menjadi:
0101.0110.5584.0001. 5211 14 ------- Rp3.500.000,0101,0110.5584.0001. 5211 19 ------- Rp 500.000,-

d. Pada MAK yang sama dengan sub kegiatan yang sama, tetapi kegiatan
yang berbeda, tidak dapat dibuat dalam satu SPM.
Contoh:
0101.0110. 5584. 0001. 5212 11 ----- Rp 2.500.000,0101.0110. 9317. 0001. 5212 11 ----- Rp 1.700.000,(SPM harus dipisahkan menurut kegiatannya).
e. Pada MAK yang sama dalam satu kegiatan, berbeda sub kegiatan, dapat
dibuat dalam satu SPM, lembar B dibuat per Sub Kegiatan.
Contoh:
0101. 0110. 5584. 0001. 5321 11 ------ Rp 4.500.000,0101. 0110. 5584. 0059. 5321 11 ------ Rp 3.600.000,-

Keterangan:
−

0101 = kode fungsi dan sub fungsi

67

−

0110 = kode program

−

5584 = kode kegiatan

−

9317 = kode kegiatan

−

0001 = kode sub kegiatan

−

0059 = kode sub kegiatan

−

5211 = kode klasifikasi

−

5212 = kode klasifikasi

−

5321 = kode klasifikasi

−

5211 11 = kode MAK

−

5211 12 = kode MAK

−

5211 14 = kode MAK

−

5211 19 = kode MAK

−

5321 11 = kode MAK

Kode klasifikasi adalah empat digit pertama dalam kode MAK
Sehingga:
−

Apabila empat digit pertama dalam beberapa MAK sama,
sepanjang dalam satu kegiatan yang sama dapat dijadikan satu SPM

−

apabila empat digit pertama dalam beberapa MAK sama, tetapi
berbeda kegiatan, maka SPM tidak dapat disatukan.

−

Apabila empat digit pertama sama dalam beberapa MAK, kegiatan
sama, tetapi sub kegiatan berbeda, SPM dapat disatukan, dengan
penulisan MAK per sub kegiatan.
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F.

Alur Penerbitan SPM
Pada dasarnya Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan oleh

Pejabat Penerbit SPM berdasarkan adanya permintaan (SPP) yang diajukan oleh
KPA atau PPK sesuai dengan batas kewenangannya.
Sedangkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hanya dibuat apabila
adanya tagihan sebagai akibat adanya perikatan/perjanjian ataupun tindakan
PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara. SPP yang
diajukan oleh KPA/P2K, dapat dibuat oleh pengelola keuangan yang membantu
pelaksanaan tugas P2K atau oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas
dan fungsi yang diberikan.
1. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP untuk:
a. Belanja Pegawai di lingkungan satuan kerja bersangkutan
b. Belanja

Barang

atas

beban

Uang

Persediaan

yang

menjadi

tanggungjawabnya.
c. Belanja Barang atas beban PNBP
d. Belanja Barang Khusus Perjalanan Dinas dengan cara langsung (LS).
2. Pengelola Keuangan pada PPK mengajukan SPP untuk:
a. Belanja Barang yang bernilai di atas Rp10 juta ditujukan langsung
kepada Pihak Ketiga (SPP- LS)
b. Belanja Modal ditujukan langsung kepada Pihak Ketiga.(a dan b adalah
SPP – LS)
c. Belanja Barang yang dibayarkan dengan cara Langsung (SPP- LS).
Pada dasarnya Bendahara Pengeluaran hanya membuat SPP berkaitan
dengan beban Uang Persediaan dan semua jenis Belanja Pegawai di lingkungan
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satker bersangkutan, sedangkan SPP yang dibayarkan secara “Langsung “(SPPLS) dibuat oleh PPK melalui petugas yang ditunjuk langsung ditujukan kepada
Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM tanpa melalui Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran hanya berkenaan menatausahakan SPP-LS
bersangkutan setelah diterbitkannya SP2D untuk mengetahui terjadinya
transaksi dan realisasi anggaran belanja Negara atas DIPA Satker bersangkutan.

BAGAN ALUR PENERBITAN SPM BERDASARKAN TAGIHAN

Panitia/Pejabat
Pengadaan

2

1

5

3

Rekanan

PPSPM

KPA/P2K
6

4
Bendahara
Pengeluaran

7

KPPN
9

7

9
Bank
Operasional

Bank Tujuan
8
Keterangan:

1. Pejabat/Panitia Pengadaan melakukan pengadaan / perjanjian dengan Pihak
Ketiga/rekanan.
• Pihak

Ketiga/rekanan

menyerahkan

barang

dan

mengajukan

pembayaran / kuitansi. Kepada Pejabat / Panitia Pengadaan
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2. Pejabat / Panitia Pengadaan menyampaikan kuitansi dan/atau Berita Acara
Serah Terima Barang kepada P2K / KPA.
3. P2K/KPA menyetujui pembayaran (pada kuitansi beban UP) dan/atau
melalui Berita Acara Serah Terima Barang / Pembayaran (SPP-LS)
KPA/P2K menyampaikan kuitansi (beban UP) kepada Bendahara
Pengeluaran untuk dibayarkan
4. Bendahara membuat dan menyampaikan SPP – GU kepada P2K / KPA
5. KPA/P2K menyampaikan SPP kepada PPSPM
6. PPSPM menguji SPP dan menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada
KPPN (lembar kesatu dan kedua)
7. KPPN menguji SPM dan menerbitkan SP2D kepada:
•

Bank Operasional (lembar kesatu)

•

PPSPM (lembar kedua)

8. Bank Operasional memindahbukukan ke rekening penerima pada bank
tujuan
9. Bank Operasional memberitahukan adanya pemindahbukuan penerimaan
kepada:
•

Bendahara Pengeluaran (untuk SPP-GU)

•

Pihak ketiga/rekanan (untuk SPP-LS)

G. Tanggung Jawab Pejabat Penerbit SPM
Pejabat Penerbit SPM (PPSPM), adalah mereka yang ditunjuk dan
diserahi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap tagihan yang
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membebankan anggaran belanja negara dengan cara menerbitkan Surat Perintah
Membayar, yang disampaikan ke KPPN.
Penerbitan SPM, adalah kewenangan administratif Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada kantor / satuan kerja di lingkungan kementerian negara /
lembaga yang dipimpinnya. Kewenangan ini dikuasakan kepada:
Pejabat Penerbit SPM, karena KPA tidak boleh merangkap jabatan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) sekaligus sebagai penerbit SPM.
Dengan kata lain, kewenangan administratif yang melekat pada PA / KPA,
selaku pejabat yang kewenangannya mengakibatkan pengeluaran anggaran /
penandatangan kontrak/perjanjian,, dan selaku pejabat penguji tagihan,
tidak boleh dilakukan bersamaan (rangkap jabatan), sehingga salah satu
kewenangan dan/atau kedua kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pejabat
lain yang ditunjuk.
Oleh karena kewenangan penerbitan SPM tersebut diserahkan kepada
PPSPM,

maka

akibat

dari

tindakannya

(penerbitan

SPM)

menjadi

tanggungjawabnya, apabila terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam
pembebanan dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan
pembebanan dan/atau kekeliruan penerbitan SPM, maka PPSPM harus
melakukan penelitian dan pengujian secermat mungkin terhadap setiap tagihan
yang diajukan kepadanya.
Patut diingat bahwa, apabila SPM yang disampaikan ke KPPN telah
diterbitkan SP2D nya oleh KPPN, maka SPM tidak dapat dibatalkan. Sehingga
setiap kekeliruan dan/atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya,
maka yang bersangkutan harus membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) Dengan dibuatnya SKTJM, maka segala akibat dari tindakan
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PPSPM yang dapat mengakibatkan kerugian negara, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
Dengan demikian, sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa setiap
kesalahan baik sengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaiannya dapat
mengakibatkan kerugian Negara, maka siapa pun, termasuk Penerbit SPM dapat
dikenakan tuntutan ganti rugi, pidana atau penjara sesuai dengan tingkat
kerugian yang nyata dan jelas menurut hukum yang berlaku.
SPM dapat diperbaiki/diralat dalam hal:
a. Terhadap kesalahan administrasi, yang antara lain:
1.) Kesalahan pembebanan pada MAK,
2.) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub
kegiatan,
3.) Uraian pengeluaran, yang tidak mengakibatkan jumlah uang pada
SPM.
b. Perbaikan SPM tersebut dilakukan oleh KPA/PPSPM dengan
melampirkan SKTJM dan menyampaikannya ke KPPN.
Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPM adalah:
SPM dapat diterbitkan, apabila adanya Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dari KPA/PPK.
Tanpa SPP, SPM tidak boleh diterbitkan.
SPP yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, dapat ditolak
oleh petugas penerima SPP sebelum diteruskan kepada PPSPM.
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c.

SPP yang telah memenuhi persyaratan administrasi (kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan), diterima petugas penerima SPP, dan
diteruskan kepada PPSPM untuk dilakukan pengujian kebenaran
materiil dan keabsahan dokumen.

SPP yang memenuhi persyaratan administrasi akan tetapi terdapat
kesalahan material karena tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan,
maka SPP harus dikembalikan kepada KPA/ PPK.

H. Soal dan Latihan
1. Pengujian apa yang dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN terhadap setiap
tagihan yang disampaikan melalui penerbitan SPM ?

2. Pejabat struktural dalam suatu satker/kantor dapatkah ditetapkan sebagai
pejabat fungsional seperti P2K atau PPSPM ? Jelaskan kewenangan masingmasing !

3. Apa yang menjadi lingkup pengujian atas tagihan yang diajukan kepada
Penguji Tagihan ?

4. Siapakah yang berwenang menerbitkan SPP atas beban belanja negara ?

5. Apakah setiap tagihan/SPP yang diajukan P2K/KPA yang notabene adalah
Kepala Kantor harus selalu disetujui dan diterbitkan SPM nya oleh Penerbit
SPM ? Jelaskan !

6. Jelaskan pengujian tagihan dari aspek Doelmatigheid oleh Penguji Tagihan !
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7. Apa saja persyaratan SPP yang harus dipenuhi terhadap tagihan pembayaran
kekurangan gaji seorang PNS ?

8. Apa saja yang harus dipenuhi terhadap tagihan/SPP pembayaran uang duka
wafat untuk seorang ahli waris/janda yang ditinggalkan suami yang PNS ?

9. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembayaran biaya
pembangunan dengan nilai Rp 375.000.000,-

10. Apa saja yang harus dilampirkan dalam SPM-LS perjalanan dinas agar
KPN dapat menerbitkan SP2D ?
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KEGIATAN BELAJAR 3

PENUTUP

A. Rangkuman
Sistem penganggaran dengan pendekatan Unified Budget, Performance
Based Budget dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang mulai
dilaksanakan sejak tahun anggaran 2005 lalu, telah memisahkan kewenangan
administratif dan kewenangan komptabel. Kewenangan administrative dan
kewenangan komptabel, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Menteri
Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara, yang mengelola kebijakan fiskal dan Wakil pemerintah dalam
hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikuasakan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga yang melakukan pengelolaan anggaran di
lingkungan kementerian negara/lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial
Officer), hanya melakukan kewenangan komptabel, yang tugasnya meliputi:
1. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
2. menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
3. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,
4. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan,
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5.

melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan ngan
undang-undang,

6. melaksanakan fungsi bendahara umum negara
7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN,
8. melaksanakan tugas–tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan undang-undang.
Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan
mendelegasikannya kepada Dirjen Anggaran dalam pembahasan RKA-K/L dan
Dirjen

Perbendaharaan/Kepala

Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan

dalam

penelaahan konsep DIPA dan mengesahkan DIPA sebagai dokumen
pelaksanaan anggaran. Tugas dan kewenangan tersebut juga didelegasikan
kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk melakukan
pengendalian anggaran, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang
telah ditetapkan serta melaksanakan fungsi bendahara umum negara dengan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Menteri/Pimpinan Lembaga, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, menetapkan dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
melaksanakan anggaran yang dikuasainya di lingkungan kantor/satuan kerja
yang dipimpinnya.Dalam pelaksanaan anggaran pada kantor/satuan kerja atas
DIPA yang dikuasainya, KPA menunjuk dan menetapkan
1. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), untuk melakukan perikatan/perjanjian
dan

tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja atas beban DIPA kantor/satker bersangkutan.
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2. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), untuk melakukan
pengujian

dan penelitian terhadap semua tagihan yang membebankan

anggaran belanja negara

atas beban DIPA kantor/satuan kerja

bersangkutan, yang sekaligus menerbitkan

Surat Perintah Membayar

(SPM).

3. Bendahara Pengeluaran, untuk mengelola Uang Persediaan pada kantor/
satuan

kerja bersangkutan dan menatausahakan semua penerimaan dan

pengeluaran anggaran di lingkungan kantor/satuan kerja bersangkutan, yang
berkaitan dengan

pelaksanaan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja negara, sesuai fungsinya sebagai Bendahara
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang atau barang yang dikuasainya.

4. Bendahara Penerimaan, untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja

bersangkutan, yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak atau
penerimaan fungsional, sesuai fungsinya untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang
dikuasainya.
Dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan kantor/satuan kerja
bersangkutan, Pejabat Pembuat Komitmen (P2 K), berwenang melakukan
perikatan/perjanjian dan tindakan apapun sesuai dengan batas kewenangannya,
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara
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Kewenangan Pembuat Komitmen antara lain:
1. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa,
2. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan
penggunaan produksi

dalam

negeri,

serta

peningkatan

pemberian

kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat,
3. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang
disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan,
4. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa
sesuai ketentuan yang berlaku,
5. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia
barang/jasa,
6. .mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak
7. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
pimpinan instansi,
8. .menyerahkan asset/hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga,
9. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/
jasa.
Hal lain yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
adalah:
1. Pejabat Pembuat Komitmen, dilarang melakukan perikatan/perjanjian yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, apabila belum
tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang tersedia yang akan
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mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan
tersebut.
2. Proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh P2 K, sebelum
dokumen anggaran (DIPA) disahkan, apabila anggaran untuk kegiatan yang
bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan bahwa penerbitan surat
penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), dan penandatanganan kontrak /
perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran
(DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan (u.p. Dirjen Perbendaharaan atau
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah)
3. Pejabat Pembuat Komitmen, bertanggung jawab dari segi administrasi,
fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan.
4. Setiap pelaksanaan pengadaan barang /jasa untuk keperluan kantor/satuan
kerja bersangkutan harus mengacu kepada ketentuan yang diatur menurut
Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Sedangkan untuk pelaksanaan pembayaran atau pencairan anggaran belanja
negara, berpedoman pada DIPA kantor/satuan kerja bersangkutan dan
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 serta Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, serta ketentuan lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
Kewenangan Pejabat Penerbit SPM (PPSPM), adalah kewenangan
untukmelakukan pengujian atas setiap tagihan yang membebankan anggaran
belanja negara, yang diajukan oleh KPA/P2K atas beban DIPA yang
dikuasainya.
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Pengujian tersebut dilakukan terhadap semua tagihan yang diajukan KPA
melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu:
1. SPP-UP / TU,
2. SPP-GU,
3. SPP- LS Non Belanja Pegawai,
4. SPP-LS Belanja Pegawai,
5. SPP-LS Perjalanan Dinas,
6. SPP beban PNBP,
7. SPP beban PHLN,
dimana setiap SPP harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
dipersyaratkan, sesuai dengan jenis SPP yang diajukan.
Pengujian yang dilakukan oleh PPSPM meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:
1. Aspek kebenaran atas hukum. (Wetmatigheid)
Yakni, setiap pengeluaran anggaran harus berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan, yang menjadikan sahnya suatu tagihan. Seperti adanya DIPA,
sebagai dasar dokumen pelaksanaan anggaran, sesuai dengan ketentuan
tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan
pedoman pembayaran dan mekanisme pelaksanaan pembayaran yang
membebani APBN.
2. Aspek kebenaran formal yang berhak menerima (Rechtmatigheid)
Yakni, menguji kebenaran apakah pengeluaran anggaran telah sesuai
dengan bukti-bukti dan hak penerima, seperti adanya kuitansi tagihan yang
disetujui KPA/P2K, adanya perjanjian/kontrak yang disepakati bersama,
dan sebagainya.
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3. Aspek kebenaran pembebanan tujuan penggunaan dana (Doelmatigheid)
Yakni, menguji kebenaran tentang tujuan penggunaan

dana dan

pembebanan anggaran yang tersedia dalam DIPA. Apakah pembebanan
anggaran sesuai dengan indikator pengeluaran yang telah ditetapkan dalam
DIPA, apakah pembebanan anggaran sesuai dengan MAK yang terurai
dalam DIPA (klasifikasi belanja).
Apabila semua persyaratan telah terpenuhi menurut ketentuan yang
diberlakukan, baik dari kelengkapan dokumen pendukung ataupun dari segi
materiil dan isi setiap dokumen pendukung yang dilampirkan, maka PPSPM
menerbitkan SPM dalam rangkap 3 (tiga), yang disampaikan ke KPPN untuk
diterbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening Penyedia barang/jasa/pihak ketiga
pada bank masing-masing melalui bank operasional mitra kerja KPPN dengan
cara pemindahbukuan antar rekening. (secara giral).
Penerbitan SPM dilakukan secermat mungkin agar terhindar dari
kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Penerbitan
SPM yang ternyata salah dan SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN, maka SPM
tidak dapat dibatalkan. Kesalahan SPM tersebut dapat diperbaiki secara
administratif, yang selanjutnya dibuatkan SKTJM oleh KPA/PPSPM, yang
menyatakan bahwa segala akibat dari tindakannya tersebut ternyata nantinya
dapat mengakibatkan kerugian negara, maka tindakan tersebut sepenuhnya
menjadi tanggungjawabnya.

B.

Umpan Balik

Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara telah bergulir, ICW telah
dikubur sejak tahun anggaran 2005, dengan memberlakukan Undang-Undang
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Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Pelaksanaan atas undang-undang tersebut terus mengalir dengan segala
perubahan dan konsekuensinya, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) sampai
dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

(PMK)

dan

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan (Perdirjen) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Hal ini
dapat dilihat dengan lahirnya PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah, PP Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, PP Nomor. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pembayaran
Dalam Pelaksanaan APBN, yang terakhir dengan PMK No. 134/PMK.06/ 2005.
Hal tersebut di atas merupakan bukti bahwa, “The New Financial Management
Reform “telah dan sedang dilaksanakan, dengan berbagai perubahannya.
Namun masih banyak lagi undang-undang dan pedoman pelaksanaan
yang masih perlu dibenahi, yang masih punya hubungan erat dengan Indische
Comptabiliteits Wet (ICW). Kita sebut saja Undang-Undang Nomor 20 tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berikut dengan petunjuk
pelaksanaannya seperti PP Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
PNBP dan PP Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, yang sampai saat
ini masih kita gunakan.
Hal ini semua merupakan pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan,
selaku

Bendahara Umum Negara

yang memiliki kewenangan untuk
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menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran, sebagaimana telah
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004.
Masa transisi yang direncanakan lima tahun sejak tahun 2003 sampai
dengan tahun 2007, hampir berakhir, akan tetapi sumber daya manusia (SDM)
para penyelenggara negara belum lagi siap sepenuhnya untuk melakukan hal
itu. Masih banyak para penyelenggara anggaran yang belum paham betul
dengan perubahan-perubahan yang terjadi, karena ternyata masih berpola
dengan Doel Budgeting System, dan perilaku yang tidak standar dengan budaya
kerja (Good Governance). Apalagi masih banyak aturan dasar atau undangundang dan pedoman pelaksanaan yang lainnya, yang belum dilakukan
perubahan, hal ini menambah panjang pekerjaan yang harus dibenahi dengan
serius dan konsisten, yang mestinya diteladani mulai pimpinan teras
pemerintahan negara dan pimpinan pada kementerian negara/lembaga.
Selain itu bagi para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau
para pelaksana anggaran yang ditunjuk (P 2 K, PPSPM, Bendahara Pengeluaran
/ Penerimaan, dan Pejabat / Panitia Pengadaan) harus konsisten dan komitmen
untuk melaksanakan reformasi ini.
Kebijakan dalam pengambilan keputusan, penerapan ketentuan dan
peraturan, harus berpola yang filosofinya bagaimana dapat melaksanakan aturan
dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, tidak
melakukan

penyalahgunaan

wewenang,

menghindari

pemborosan

dan

kebocoran keuangan negara.
Masih ada suatu pelaksanaan yang belum secara jelas dimuat dalam
ketentuan, yang terkadang menjadi “area abu-abu “bagi penyelenggara negara.
Kita sebut saja Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam pasal 31
diantaranya berbunyi:
Ayat 3, Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah), bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan
meterai secukupnya.
Ayat 4, Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan
pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.
Mengamati ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengadaan yang bernilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sama sekali tidak
tersentuh, padahal sangat banyak harga barang yang memiliki nilai
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Lalu apa kebijakan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara
anggaran, baik oleh PA/KPA selaku pemegang kewenangan administratif atau
bagi KPPN selaku pemegang kewenangan komptabel.
Salahkah PA/KPA, jika pengeluaran tersebut cukup dengan kontrak berupa
kuitansi yang bermeterai cukup ?

Kalau salah, aturan mana yang dilanggarnya ?
(kesalahan adalah tindakan yang melanggar hukum).Atau salahkah jika PA/
KPA

menggunakan

SPK

dan

kuitansi

untuk

pengeluaran

sejumlah

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ?
Jika salah, aturan mana yang dilanggarnya ?
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Atau, berwenangkah KPPN menolak penerbitan SP2D, apabila ternyata dalam
SPTB terdapat pengeluaran sejumlah Rp5.000.000,00 tanpa melampirkan
Resume SPK, atau tanpa penjelasan adanya SPK dalam kolom uraian
pengadaan ?

Hal serupa terjadi dalam PMK Nomor. 134/PMK.06/2005 dengan
petunjuk pelaksanaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005.
Masing-masing KPPN sebagai penerbit SP2D, memiliki persepsi dan perlakuan
yang

berbeda

dalam

hal

SPP-TU

yang

nilainya

sampai

dengan

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang cukup dengan dispensasi dari
Kepala KPPN. Seringkali SPM-TUP sudah diterbitkan sebelum diberikan
dispensasi oleh Kepala KPPN, akan tetapi SPM disampaikan ke KPPN
sekaligus meminta dispensasi. Apakah hal ini dibenarkan ? atau disalahkan ?
Memang, dalam ketentuan tersebut di atas, tidak secara jelas diatur tentang
dispensasi

kepala

Rp200.000.000,00

KPPN,

kecuali

SPM-TUP

untuk

nilai

di

atas

(dua ratus juta rupiah), yang secara nyata harus

melampirkan dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Namun kalau kita kaji lebih dalam, bahwa SP2D diterbitkan atas dasar SPM
yang diterima KPPN, sedangkan SPM diterbitkan atas dasar SPP yang diterima
PPSPM
Sedangkan SPM-TUP yang diterbitkan harus berdasarkan SPP-TUP yang
memenuhi persyaratan, baik kelengkapan dokumen atau kebenaran materiil.
Kalau SPP-TUP tidak melampirkan dispensasi dari Kepala KPPN, mungkinkah
PPSPM boleh menerbitkan SPM-TUP, yang menurut ketentuan belum
memenuhi syarat ?
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(kelengkapan administrasi belum terpenuhi).
Dalam hal senada, sebagian KPPN tetap menerbitkan SP2D yang sekaligus
menerbitkan dispensasi untuk pengeluaran tersebut. Kenapa hal ini dapat
terjadi?
Jawabnya sangat mudah, yakni melaksanakan “Public Service “?
Apakah hal seperti tersebut, sudah dikatakan sebagai pelaksanaan yang
konsisten ?
Bagi PPSPM, hal - hal serupa akan sering ditemui dalam pelaksanaan
anggaran. Kita akan dan sering dihadapkan pada hal-hal yang membingungkan
untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Dalam hal ini, kualitas SDM
setiap PPSPM, akan menentukan segalanya. Wajar saja bahwa persyaratan
untuk diangkat sebagai PPSPM, salah satu itemnya adalah: “memiliki
kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan
dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN”.

C. Soal dan Latihan Akhir
Lingkari huruf B bila pernyataan di bawah ini “benar” atau huruf S
bila pernyataan di bawah ini “salah”
1.Semua pembayaran atas beban APBN pada dasarnya harus dengan
cara LS, kecuali yang tidak bisa dengan LS dapat dilakukan melalui Uang
Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran.
A–B
2. Pembayaran atas beban APBN dilakukan secara Giral
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A–B
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang paling bertangungjawab atas
penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja yang dipimpinnya.
A–B
4. Setiap pembayaran yang dilakukan atas beban DIPA suatu satker, menjadi
tanggungjawab P2K
A–B
5. Setiap pembayaran yang dilakukan atas penerbitan SPM oleh PPSPM
sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerbit SPM
A–B
6. Setiap pembayaran/pengeluaran anggaran pada suatu satker wajib dibukukan
oleh

Bendahara

Pengeluaran,

karenanya

Bendahara

Pengeluaran

bertanggungjawab atas semua pengeluaran anggaran tersebut.
A–B
7. KPPN selaku Kuasa BUN berwenang melakukan pengujian atas kebenaran
tujuan penggunaan dana berdasarkan Akun Belanja (MAK) yang
membebani kegiatan dimaksud.
A–B
8. Setiap SPP belanja pegawai yang diajukan P2K/KPA, harus melampirkan
Daftar Gaji/honor, yang memuat nama para penerima sesuai dengan hakhaknya disertai dengan kuitansi bermeterai secukupnya.
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A–B
9. SPP-LS perjalanan dinas yang diajukan P2K harus dilengkapi dengan Daftar
Nominatif perjalanan, kuitansi dan SSP sesuai PMK No. 134/PMK.06/2005
A–B
10. SPP-LS pengadaan ATK sebesar Rp. 79.500.000,00 harus dilengkapi
dengan SPK, resume SPK, Berita Acara Serah Terima Barang, kuitansi dan
SPTB serta SSP dan faktur pajak, serta Surat Pernyataan oleh KPA.
A–B
11. Semua SPP-GUP oleh P2K harus melampirkan semua bukti-bukti tagihan
termasuk kuitansi dan SPTB.
A–B
12. SPP-GUP atas beban 523111, 524111, 521111 dapat diajukan oleh P2K
dalam satu SPP.
A–B
13. SPP-GUP atas beban satu kegiatan, berbeda sub kegiatan atas beberapa
klasifikasi

belanja,

dapat

disatukan

dalam

satu

SPM.

Misalnya

0101.0110.5584.0001. 52111
0101.0110.0712.0112. 523111
523121
A–B
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14. Belanja daya dan jasa (522111), belanja operasional kantor (521111), dalam
satu kegiatan dan satu sub kegiatan dapat dijadikan satu SPM.
A–B
15. Suatu kegiatan (0110.5584.) dalam sub kegiatan berbeda (0110.5584.0001)
dan (0110.0712.0112) atas beban klasifikasi sama dan MAK berbeda dapat
dijadikan satu SPM
A–B
16. PPSPM tidak dapat menolak SPP yang dijadikan oleh P2K yang dirangkap
oleh KPA, karena KPA adalah atasan PPSPM bersangkutan.
A-B
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SEMINAR PENULISAN MODUL
“PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA NON PEGAWAI”

Pejabat Penguji Tagihan adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan pengujian atas
setiap tagihan yang membebankan anggaran belanja pada satker
bersangkutan yang sekaligus menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kuasa BUN (KPPN).
Pengujian dilakukan sebelum SPM diterbitkan dari aspek
kebenaran hukum yang ditetapkan, hak dan kebenaran formal
penerima tagihan serta kebenaran tujuan pembebanan yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.
Materi ini penulis sajikan untuk
memberi dan menambah
pemahaman, kemampuan serta kompetensi peserta diklat dan/atau
pejabat penguji tagihan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
tanggungjawabnya.

Adalah agar peserta diklat dan/atau pejabat penguji tagihan dapat :
1. Memahami diberlakukannya pemisahan kewenangan
dalam pengelolaan
keuangan Negara.
( fungsi administrative beheer dan komptabel beheer ).
2. Memahami ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan
anggaran khususnya dalam pencairan anggaran belanja
negara.
3. Memiliki komitmen dalam dalam
anggaran ( tidak conflict of interest ).

pelaksanaan
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4. Memahami tugas dan tangungjawabnya selaku pejabat
penguji tagihan/penerbit SPM.

1. Mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Mampu menjelaskan dengan baik dan benar setiap
ketentuan dalam pelaksanaan anggaran khususnya
dalam pencairan anggaran belanja negara.
3. Mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan
akurat.
4. Mampu menerbitkan dan menandatangani SPM sesuai
dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan.

Bab I

Pendahuluan
Berisikan materi tentang latar belakang penulisan,
deskripsi singkat,TPU, TPK dan Sistematika penulisan.

Kegiatan Belajar - 1
Bab II Dasar Hukum dan Beberapa Pengertian Pokok
1. Landasan pelaksanaan dilakukannya pengujian tagihan
( a.l. UU No.1 tahun 2004, UU APBN, Keppres nomor
80 tahun 2003, PMK Nomor 134 tahun 2005, Perdirjen
Perbend No.66 tahun 2005 )
2. Beberapa pengertian pokok dalam pelaksanaan anggaran
3. Ruang lingkup Anggaran Belanja Negara
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( klasifikasi ekonomi )
4. Dokumen pelaksanaan anggaran dan sumber dana.
5. Soal dan Latihan KB - 1
Kegiatan Belajar - 2
Bab III Tugas Pokok,
Tagihan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

1. Tugas pokok dan wewenang pejabat penguji.
2. Ruang lingkup dan pembatasan pengujian tagihan
( hanya berkaitan belanja non pegawai dan sedikit
uraian belanja pegawai ).
3. Mekanisme pengujian tagihan
4. Tujuan dan sasaran pengujian.
5. Mekanisme dan alur penerbitan SPM.
6. Tangung jawab dalam penerbitan SPM.
( pejabat penerbit SPM)
7. Soan dan Latihan KB - 2
Kegiatan Belajar - 3
Bab IV Penutup
1. Rangkuman
2. Umpan Balik
Menjelaskan bagaimana cara memahami materi ini
dengan lahirnya beberapa perubahan dalam pelaksanaan
anggaran yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan
secara konsisten dan komitmen oleh para pejabat terkait
yang belum dapat merubah paradigma kinerja masa lalu.
Memberikan motivasi belajar kepada peserta, mengingat
masih sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran di
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lapangan tidak dapat dijawab dengan ketentuan yang ada.
3. Soal dan Latihan KB - 3.
Lampiran
Daftar Pustaka
Riwayat Hidup Penulis

Diseminarkan pada tgl.Lima Desember 2008
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SEMINAR MODUL :
PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA NON PEGAWAI
Tanggapan, saran, dan pendapat :
1.Drs. Suwarno.
a. Disarankan apabila belum dimuat agar di dalam modul dijelaskan tentang
Pengujian Tagihan atas Beban APBN mengenai paradigma lama dan
paradigma baru, misalnya mengenai :
1). Kewenangan ordonator (KPKN) masa lalu dan Pejabat Penguji Tagihan
( PPSPM) pada masa kini.
2). Kewenangan Otorisator (K/L) pada masa lalu dan Pejabat pembuat
Komitmen (P2K) pada masa kini.
b..Pengujian SPM oleh Kuasa BUN (KPPN) agar diperjelas atas aspek apa
saja.
Kedua hal merupakan saran saja apabila di dalam modul belum dituangkan,
terima kasih.
Tanggapan atas saran :
a.Bahwa di dalam modul ini, tentang tugas dan fungsi PPSPM dijelaskan
secara jelas yang merupakan perpindahan kewenangan dari KPKN kepada
satker sejak tahun anggaran 2005, yang dilaksanakan oleh PPSPM, serta
dijelaskan kewenangan KPPN selaku Kuasa BUN untuk melakukan
pengujian SPM secara substanstif dan formal.
b. Kewenangan P2K yang merupakan penerima delegasi kewenangan dari
KPA/PA, juga dijelaskan secara luas, berkaitan dengan penjabaran UU
No.1
tahun
2004
tentang
kewenangan
Pembuat
Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan, sekaligus dijelaskan apa itu
Otorisator, Ordonator, dan Comptable menurut ICW.

2.Drs. Supriyatno
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a. Apakah landasan hukum dalam modul ini sudah lengkap sebagaimana yang
dijelaskan dalam hand out ? Jika belum agar dilengkapi supaya lebih cantik.
b.Contoh penulisan kode 01 dalam penerbitan SPM agar diubah mengingat 01
tidak dituangkan dalam beban belanja non pegawai akan tetapi hanya ada
pada belanja pegawai ( sesuai BAS).
c.Dibuatkan fotnote atau kaidah kutipan atas saduran dari landasan hukum !
Tanggapan atas saran dan komentar :
a.Semua landasan hukum yang terkait telah dimuat di dalam modul ini
termasuk, ketentuan terakhir seperti PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan PMK No. 171/PMK.06/2008 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. ( perubahan
PMK. No.59/PMK.06/2005)
b.Untuk contoh penerbitan SPM memang bukan dibuat sebenarnya, akan
tetapi lebih menekankan pada substansi dan bagaimana pemahaman dalam
penerbitan SPM, yang memang belum mengacu kepada BAS yang baru,
namun saran ini akan diperhatikan untuk dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.
c.Kaidah tentang kutipan telah menggunakan ketentuan sesuai petunjuk
teknis tentang penulisan karyua ilmiah, akan tetapi jika masih ada yang
terlewatkan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
d.Terima kasih atas sarannya.
3.Rasida, SE
a.Dalam deskripsi singkat agar ditambahkan dengan pengertian pengujian
dalam bahasa Belanda (ICW ) seperti pengertian Wetmatigheid,
Rechtmatigheid dan Doelmatigheid, supaya lengkap.
b.TPU agar tidak dibuat per “item” akan tetapi merupakan satu narasi
sehingga tidak terpecah pemahamannya.

Tanggapan atas saran dan pendapat :
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a.Di dalam modul telah dijelaskan secara luas tentang pengujian menurut
ICW dan menurut UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004.
b.TPU dibuat terpecah-pecah per “item” mengingat ketika dilakukan
pengujian teknis penulisan oleh DJPBN ketika itu disarakan menggunakan
per “item”, akan tetapi banyak beberapa modul memang dibuatkan per
narasi dalam satu kalimat yang utuh tidak terpecah-pecah. Namun
demikian saran ini akan diperhatikan dengan memperhatikan saran dan
pendapat teman-teman lain yang juga memeriksa dan memberikan
pendapat/saran dalam penulisan.
4.Tri Ratna Tauifikutakhman, ST, AK
Saya hanya ingin bertananya dan penjelasan tentang SKO berkaitan dengan
TGR yang disajikan oleh Bapak Suryanajaya, bahwa untuk penyelesaian
TGR salah satunya dengan menerbitkan SKO untuk penerbitan SPM Nihil.
Jawab dan penjelasan :
Bahwa SKO adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh seorang
Otorisator ( penguasa anggaran/pengguna anggaran ), seperti Presiden, dst
yang didelegasikan sesuai dengan batas kewenangannya sampai kepada
seorang Kepala Kantor.
Contohnya : Surat Keputusan pengangkatan Pegawai, adalah SKO
Surat Perintah Kerja/Kontrak, adalah SKO
DIK/DIP atau DIPA, adalah SKO
SKU atau SKPA (saat ini ), adalah SKO
Dengan diterbitkannya SKO, akan mengakibatkan dilakukan penerimaan
dan/atau pengeluaran anggaran negara. Tindakan seorang otorisator dapat
mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran anggaran, karena
tanpa SKO anggaran tidak dapat dicairkan.
SPM Nihil akan diterbitkan setelah diterbitkannya PGS 11 yang masa lalu
diterbitkan oleh KTUA yang menyatakan bahwa “pengeluaran anggaran”
tersebut telah dibukukan yang sebenafrnya hal ini ketika itu diperuntukan
untuk belanja pensiun, yang selanjutnya dikonversi untuk setiap penerbitan
SPM Nihil.
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