
1 PENGELOLA KEUANGAN 
DAERAH

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ü PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub
kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

ü PPTK bertugas membantu tugas dan
wewenang PA/KPA.

PPTK
Mengendalikan & Melaporkan 

Perkembangan Pelaksanaan 
Teknis

Menyiapkan Dokumen dalam 
rangka Pelaksanaan Anggaran

Menyiapkan Dokumen 
Pengadaan Barang dan Jasa

• menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
• memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan; dan 
• melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan kepada PA/KPA. 

• menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan; 

• menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 
perundang-undangan; dan 

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada
PA.

PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA

Dalam hal PPTK berhalangan sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
yang dilaksanakan oleh PPTK. 



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 
(satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit 

SKPD 

Penetapan PPTK berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran Kegiatan/sub 
kegiatan, beban kerja, lokasi, 

rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya

yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah. 

Pertimbangan penetapan PPTK 
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

PPTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan

struktural sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural merupakan pejabat satu tingkat
di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan 
berintegritas. 

Dalam hal PA melimpahan kepada
KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural
satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial
dan berintegritas. 

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural, 
PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang kriterianya
ditetapkan oleh kepala daerah. 
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah 
SKPD

ü Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

ü Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup
tugas dan wewenang di SKPKD

ü Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK
SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD

ü PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat
dan pegawai yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retibusi
daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK-SKPD

Melakukan

Menyiapkan SPM

Melaksanakan fungsi akuntansi 
pada SKPD 

Menerbitkan surat pernyataan 
verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan 
• SPP-UP, 
• SPP-GU, 
• SPP-TU, dan 
• SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM 

• verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran 

• verifikasi laporan pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran 

• verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 
oleh Bendahara lainnya 

• verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah 
dari bendahara penerimaan; 

Menyusun laporan keuangan SKPD 

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan 
untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. 
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah 
– UNIT SKPD

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas
pertimbangan:

Besaran Anggaran

Khusus SETDA

Rentang Kendali

Dan/atau Lokasi

Dibentuknya

Organisasi Bersifat Khusus

PPK-UNIT SKPD

Melakukan

Menyiapkan SPM-TU & SPM-LS

Melaksanakan fungsi akuntansi 
pada SKPD 

Menerbitkan surat pernyataan 
verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan 
• SPP-TU, dan 
• SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM 

• verifikasi SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran 

• verifikasi laporan pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu

• verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah 
dari bendahara penerimaan Pembantu/Lainnya; 

Menyusun laporan keuangan SKPD 

• Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

• Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan 
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 

ü PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi
penatausahaan keuangan unit SKPD.

ü Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu PPK Unit SKPD.
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Bendahara Penerimaan

• Kepala daerah menetapkan Bendahara
Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

• Dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA, kepala daerah
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD yang
bersangkutan.

• Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit
SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada
kepala daerah melalui PPKD.

• Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki
tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

Bendahara 
Penerimaan

Menerima

Menyimpan

Menyetor Ke 
RKUD

Uang & Bukti transaksi 
Pendapatan Daerah

Menatausahakan & 
Mempertanggung 

jawabkan

Bendahara 
Penerimaan 
Pembantu

menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah 
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik 

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD 

melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah 

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 
dengan jumlah yang telah ditetapkan 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya 

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah 

Bendahara Penerimaan Pembantu



Bendahara Penerimaan & Bendahara
Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu bertanggung jawab

secara administratif dan fungsional. 

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat

laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas penerimaan pada SKPD 

dan disampaikan kepada PA. 
Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif
atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA Bendahara Penerimaan bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas

penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD 

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan
Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan
dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan
pendapatan daerah
Pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD 

• Pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bendahara Penerimaan. 

• Pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan disebut Pembantu
Bendahara Penerimaan
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Pengeluaran Pembantu

• PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada kepala daerah. 

• Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

Bendahara 
Pengeluaran Menerima & menyimpan 

UP,GU & TU

Mengajukan SPP UP/GU/TU/LS

Menolak Perintah Bayar dari 
PA

Membuat laporan 
Pertanggung jawaban

Meneliti Kelengkapan 
Dokumen Pembayaran

Melaksanakan Pembayaran 
dari UP,GU & TU

Memungut & menyetorkan 
PPh & PPN

Periodik :
• SPJ-Administratif
• SPJ Fungsional

Bendahara 
Pengeluaran 

Pembantu Menerima & menyimpan 

Mengajukan SPP TU/LS

TU dari BUD

Menolak Perintah Bayar dari 
KPA

Membuat laporan 
Pertanggung jawaban

Meneliti Kelengkapan 
Dokumen Pembayaran

Melaksanakan Pembayaran 

Memungut & menyetorkan 
PPh & PPN

Pelimpahan UP  dari 
Bendahara Pengeluaran

Periodik :
• SPJ-Administratif
• SPJ Fungsional

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala 
Daerah

memeriksa kas secara periodik

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 
dokumen fisik dari bank

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal

 pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 
melaksanakan fungsi BUD

• 

• Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

• Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
1) besaran anggaran;
2) rentang kendali dan/atau lokasi;• Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

• Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
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Bendahara Pengeluaran

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif
dan fungsional. 

• Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
KPA. • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 
• Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat

laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA. • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

• Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran. 

• Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan. 

• Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

• Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 
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Bendahara Penerimaan & Pengeluaran

Dilarang:

1
melakukan aktivitas

perdagangan, pekerjaan

pemborongan, dan 

penjualan jasa; 

3
menyimpan uang pada 

suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas

nama pribadi baik secara

langsung maupun tidak

langsung

4
larangan berlaku juga 

terhadap Bendahara

Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Bendahara

Khusus.

2
bertindak sebagai

penjamin atas kegiatan

pekerjaan dan/atau

penjualan jasa; 

“Larangan bagi Bendahara

Penerimaan, Bendahara

Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran

Pembantu dilakukan terhadap

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/atau aktivitas lainnya yang 

berkaitan langsung dengan

pelaksanaan APBD” 


