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Untuk TA 2017 Satker Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam 

pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi 

terdapat beberapa pengelola keuangan yang 

terdiri dari : 

- KPA 

- PPSPM 

- BP 

- PPK 

- BPP 
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PENGELOLA KEUANGAN DANA 

APBN DEKONSENTRASI TA 2017 

 KPA, PPSPM dan BP masing-masing terdiri 1 
orang dan berkedudukan di Dinas Ketahanan 
Pangan Provinsi Jawa Tengah 

 PPK dan BPP ada di masing-masing bidang dan 
kabupaten/kota yang menerima dana APBN 
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  

 Untuk kabupaten/kota PPK dan BPP akan 
mengelola kegiatan P2KP, KMP dan Duk Man 

 Penetapan personil sebagai PPK dan BPP di-
tetapkan melalui SK KPA Dinas Ketahanan Pa – 
ngan Provinsi Jawa Tengah Th 2017 dengan 
berdasarkan usulan personil dari masing-
masing kabupaten/kota 3 



TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KPA 

 Menetapkan PPK dan PPSPM dengan Surat Keputusan 

 Mengesahkan Renxana Pelaksanaan Kegiatan atau 

Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) dan me- 

rencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing- 

masing 

 Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar 

proses penyelesaian tagihan atas beban APBN 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

 Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan 
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 dan pengadaan barang /Jasa sesuai dengan keluaran 

(output )yang ditetapkan dalam DIPA 

 Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan 

perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan 

pembayaran sesuai dengan keluaran yang ditetapkan 

dalam DIPA 

 Merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai de-

ngan keluaran yang ditetapkan dalam DIPA 

 Melakukan pengawasan ,monitoring dan evaluasi atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan. 

 Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan ne-

raca bulanan,semesteran dan tahunan kepada Sekre- 
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 tariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan 

 Menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Pe-

nerimaan Negara Bukan Pajak Bulanan kepada Se-

kretaroat Jenderal cq Biro Keuangan dan Per-lengkapan 

 Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Ba- rang 

Semesteran dan tahunan kepada Sekretaroat Jenderal 

cq Biro Keuangan dan Perlengkapan 

 Menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap 

semester kepada Sekretaroat Jenderal cq Biro 

Keuangan dan Perlengkapan 

 Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim 

Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu 

sesuai kebutuhan. 
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TUGAS PPK 

 Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) . 

 Melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan anggaran yang 

dikelolanya 

 Membuat perikatan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja 

 Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, 

keuangan dan fungsional atas pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakannya. 
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 Menyusun rencana penarikan dana / perencanaan kas 

 Memeriksa kebenaran material dan keabsahan 

dokumen pertanggungjawaban keuangan  

 Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai 

dengan akun yang bersangkutan 

 Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan 

benar, serta menandatangani dan me-nyampaikan 

SPP kepada PP SPM 

 Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang 

meliputi : 

 1. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti me  

     ngenai hak penagih 
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 2.meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan 

   3.membebankan pengeluaran sesuai dengan mata 

anggaran pengeluaran yang bersangkutan 

   4.menandatangani cek, memeriksa kas dan pem – 

bukuan bendahara setiap bulan 

 5.menandatangani setuju dibayar pada kuitansi 

 Menyerahkan hasil pekerjaab pelaksanaan kegiatan 

kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan  

 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh doku- men 

kegiatan dan melaksanakan tugas serta we-wenang 

lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran APBN sesuai ke – tentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PPSPM 

 Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan 

dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undang-an  

 Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA 

untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tifsk 

melampaui batas pagu anggaran 

 Melakukan pembebanan tagihan kepada negara 

 Menolak Surat Permintaan Pembayaran(SPP) dari PPK 

apabila: 

   1).pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya 

dan/atau melebihi pagu dalam DIPA 
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 2).Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan 

administrasi dan tidak didukung dengan kelengkap-an 

data yang sah 

 Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah 

Membayar serta menyampaikan ke KPPN setempat 

untuk dapay diterbitkan SP2D 

 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

hak tagih 
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TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 Menerima, menyimpan, membayarkan, menata – 

usahakan dan mempertanggungjawabkan uang un-tuk 

keperluan belanja negara dalam rangka pe – laksanaan 

APBn pada kantor/satuan kerja 

 Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang per-

sediaan dan menyampaikan usulan rencana penarik-an 

dana sesuai keperluan belanja operasional kantor 

 Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsah-an 

dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan 

pembayaran yang diajukan oleh PPK 

 Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan 

perintah PPK 
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 Menolak perintah bayar dari PPK apabila : 

1)tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau 

tidak cukup tersedia 

 2)tagihan pembayaran tidak memenuhi perstyaratan 

administrasi dan tidak didukung dengan tanda buk-ti 

yang sah 

 Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas 

Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku 

pengawasan Anggaran. 

 Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Upm 

SPP GU, SPP TU dan SPP LS) dan menyampai-kan SPP 

berikut dokumen kelengkapannya kepada PP-SPM 
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 Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai 

peraturan perundang-undangan 

 Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kui- 

tansi UP setelah menadapat persetujuan dari KPA/PPK 

 Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 9LPJ) 

kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN 
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TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Ben- 

dahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan.  

Tugas BPP adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawab-an 

keuangan sebagaimana yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran 

b. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib 

menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasai-nya 

ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada  
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 Bendahara Pengeluaran 

c. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara 

Pengeluaran paling lambat 5(lima) hari kerja bulan 

berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran 

d. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan tran-

saksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam 

laporan pertanggungjawaban BPP. 
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MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UP DAN 

TUP 
 UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN 

kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat diminta-kan 

penggantiannya (revolving). 

 Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal 

dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran 

/BPP paling banyak sebesar Rp. 50 juta. 

 Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian UP 

yang telah digunakan sepanjang dana yang dana yg 

dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam 

DIPA 

 Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui 
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 Bendahara Pengeluaran apabila UP yang dikelolanya 

telah dipergunakan paling sedikit 50 persen 

 Apabila setelah 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan 

belum dilakukan penyelesaian penggantian UP oleh 

KPA,maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku berupa pemotongan UP sebesar 25  persen 
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LANGKAH-LANGKAH YG HARUS 

DILAKUKAN OLEH PPK DAN BPP 

 Berdasarkan SK Penunjukkan PPK dan BPP oleh 
KPA Satker, BPP membuka rekening di bank 
pemerintah atas nama dinas 

 BPP mengajukan UP ke BP dengan besaran 
maksimal 1/12 dari jumlah anggaran yang 
dikelolanya setelah dikurangi LS 

 Setelah dana UP cair dan ditransfer ke rekening BPP 
supaya segera direalisasikan untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai POK yang telah diterima 

 Apabila dana sudah terserap minimal 50 persen dari 
total UP maka dapat diajukan penggantian kembali 
dengan mengajukan GU ke Bendahara Pengeluaran 
dengan disertai pengiriman SPJ Ke Bendahara 
Pengeluaran APBN  
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 Pajak bisa dibayar di kabupaten /kota dengan 

menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran APBN 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah apabila 

rekanan tidak mempunyai NPWP 

 Pembayaran pajak bisa dikonfirmasikan ke KPPN 

setempat 

 SPJ asli (lembar 1) supaya disimpan oleh PPK 

dimasing-masing kabupaten/kota 

 SPJ duplikat (lembar ke 2) yang dikirimkan ke 

Bendahara Pengeluaran. 

 Untuk Pengajuan SPJ harus sudah dilaksanakan 

dahulu baru bisa dibayarkan 
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 Untuk SPJ Honor harus di SPJ kan setelah lewat bulan 

berjalan kecuali untuk honor bulan desember bisa 

diSPJkan di bulan desember 

 Untuk Akun Belanja Barang untuk Persediaan Barang 

Konsumsi supaya dimasukkan dalam Buku Induk 

Barang (Penerimaan dan Pengeluaran) 

 BPP setiap bulan wajib menyerahkan copy rekening 

koran anggaran yang dikelolanya 

 PPK setiap bulan wajib mengirimkan laporan per-

kembangan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya 

 BPP wajib melaksanakan semua pembukuan  
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