
“PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

PENDAPATAN DAERAH”

DISAMPAIKAN OLEH:

DRA. ANNY R. SAMOSIR

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Tugas Bendahara Penerimaan

MENERIMA MENYIMPAN

MENYETOR

Menatausahakan  

dan

Mempertanggungjawabkan

BENDAHARA  

PENERIMAAN



Bendahara Penerimaan  

Pembantu

sebagianDalam hal PA melimpahkan
kewenangannya kepada KPA

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah

DITUNJUK



Bendahara Pengeluaran

perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;  
f. membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Tugas &  
Wewenang

a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan  

TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang  

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. mengajukan permintaan pembayaran  
menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP
dari Bendahara Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan

TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara  

administratif kepada KPA dan laporan  
pertanggungjawaban secara fungsional kepada  
Bendahara Pengeluaran secara periodik

Dalam hal PA melimpahkan  

sebagian kewenangannya kepada  

KPA

Tugas &
Wewenang



Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu

MENYIMPAN UANG  
PADA SUATU BANK  

ATAU LEMBAGA  
KEUANGAN LAINNYA  
ATAS NAMA PRIBADI  

BAIK SECARA  
LANGSUNG MAUPUN  

TIDAK LANGSUNG

BERTINDAK SEBAGAI  
PENJAMIN ATAS  

KEGIATAN,  
PEKERJAAN,  
DAN/ATAU  

PENJUALAN JASA;  
DAN

MELAKUKAN  
KEGIATAN  

PERDAGANGAN,  
PEKERJAAN  

PEMBORONGAN, DAN  
PENJUALAN JASA;

DILARANG



Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan
rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan
Daerah

Pendapatan Asli
Daerah

Pendapatan
Transfer

Lain-lain  
Pendapatan  

Daerah yang sah



Pendapatan Asli Daerah
Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

Pajak Daerah Kewenangan
Pengelolaan:
SKPKD atau SKPD yang  
memiliki tugas dan  
wewenang pengelolaan  
pajak

Retribusi  
Daerah

Hasil  
Pengelolaan  
Kekayaan  
Daerah yang  
Dipisahkan

Kewenangan
Pengelolaan:
SKPD

Kewenangan
Pengelolaan:
SKPKD

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak
daerah diatur dengan Perda yang
berpedoman pada undang-undang  

daerah dan retribusimengenai pajak  
daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi  
daerah diatur dengan Perda yang  
berpedoman pada undang-undang  
mengenai pajak daerah dan retribusi  
daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  
dipisahkan merupakan penerimaan  
daerah atas hasil penyertaan modal  
daerah.



Lain-lain  
Pendapatan Asli  
Daerah yang Sah

Kewenangan  
Pengelolaan: SKPKD  
kecuali
1. Hal-hal terkait pajak  

dan retribusi tetap  
dikelola oleh  
Bendahara  
Penerimaan di SKPD  
terkait.

2. Pendapatan BLUD  
dikelola oleh BLUD  
terkait.

3. Pendapatan Hibah  
Dana BOS, Dana  
kapitasi, dan  
pendapatan lainnya  
yang dikelola oleh  
Bendahara  
Penerimaan Khusus.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
merupakan penerimaan daerah selain pajak  
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan  
kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain  
pendapatan asli daerah yang sah dapat  dikelola 
di SKPKD maupun SKPD.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri  
atas:
1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian  

Keuangan Daerah;
8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain  

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah,  
asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa  
termasuk penerimaan atau penerimaan lain  
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,  
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang  
daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan  
Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan  
pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;
12) pendapatan denda retribusi daerah;



Pemerintah  

Dilarang

Melakukan pungutan
atau yang disebut nama
lainnya yang
dipersamakan dengan
pungutan di luar yang
diatur dalam undang-
undang

pungutan  
menyebabkan

Melakukan  
yang  
ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas  
penduduk, lalu lintas  
barang dan jasa antar
daerah, dan kegiatan
ekspor/impor yang
merupakan program
strategis nasional

a. Kepala Daerah yang
melakukan pungutan
atau yang disebut
nama lainnya dikenai
sanksi administratif
tidak dibayarkan hak-
hak keuangannya  
yang diatur dalam  
ketentuan peraturan  
perundangundangan  
selama 6 (enam)  
bulan.

b. Kepala Daerah yang  
melakukan pungutan  
dikenai sanksi  
administratif sesuai  
dengan ketentuan  
peraturan  
perundangundangan.

Hasil pungutan
atau yang disebut
nama lainnya
wajib disetorkan
seluruhnya ke kas
negara.



BUD DPT MEMBUKA REKENING OPERASIONAL  

PNERIMAAN DAN PENGLUARAN PD BANK YG DTUNJUK  

KDH.

➢ Rekening operasional

dioperasikan untuk

langsung

penerimaan  

menerima  

penerimaan

yang tidak

setoran  

daerah  

bendahara penerimaan

melalui

dan/atau

menerima setoran pendapatan yang

dilakukan oleh bendahara

penerimaan

➢ Rekening operasional  

dioperasikan sebagai

penerimaan  

rekening

bersaldo nihil yang  

penerimaannya harus

seluruh  

disetor ke

RKUD sekurang-kurangnya sekali

sehari pada akhir hari kerja sesuai

dengan yang ditetapkan dalam PKS

antara BUD dg Bank Umum

bersangkutan

DG KETENTUAN REK  
PENERIMAAN

DG KETENTUAN REK  
PENGELUARAN

➢ Rekening operasional pengeluaran  

dioperasikan sebagai rekening yang

digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah daerah sesuai

rencana pengeluaran

➢ Rekening operasional pengeluaran

ini dioperasikan untuk pelaksanaan
yang dibayarkan  

kepada pihak

secara  

ketiga

belanja  

langsung  

melalui mekanisme LS dan juga

untuk pemberian UP, penggantian

Uang Persediaan (GU) kepada

sertabendahara pengeluaran  

pemberian TU

pengeluaran

kepada  

dan

bendahara  

bendahara

pengeluaran pembantu



PENEMPATAN KAS U INVESTASI JK PENDEK

DLM RANGKA MANJEMN  
KAS

➢ Pemda dpt melakukan investasi jangka pendek sepanjang tdk mengganggu

likuiditas Keuda, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik

➢ Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka

pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana

yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash)

➢ BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek

kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan

diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa

pemilihan investasi

➢ Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana

investasi jangka pendek, KDH menetapkan jenis investasi jangka pendek yang

dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah

➢ Berdasarkan SK KDH tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah

Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas

umum daerah kedalam investasi yang dipilih

➢ Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling

lambat per 31 Desember



KAS TRANSITORIS

➢ Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja

daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya

menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan

transaksi

➢ Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun PFK.

Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun

PFK. Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan

dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca

sebagai utang PFK dan di laporan arus kas

➢ Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas

transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau

Bendahara Pengeluaran Pembantu

➢ Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik



Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dearah

Pelaksanaan dan Penatausahaan KasTransitoris.
Ketentuan Umum
a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain; jenis pajak pusat yang dipungut, potongan gaji  

pegawai, uang jaminan, dan jenis kas transitoris lainnya.
b. Pengelolaan dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan

daerah.
c. Penerimaan diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).

Pengeluaran dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Tidak mempengaruhi SILPA tetapi informasi harus ada di Neraca sbg utang PFK.

d. Penerimaan kas tidak digunakan untuk operasional belanja.
e. Sbg jaminan; Pemda dpt mengakui uang jaminan bila Pihak Ketiga wanprestasi, dan

digunakan untuk mendanai pekerjaan dari Pihak Ketiga tsb.
f. Pelaksanaan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu
g. Proses penatausahaan kas memuat informasi dan dokumen secara elektronik

Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP
b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

- Pengembalian Uang Jaminan
-Uang Jaminan yang tidak dikembalikan



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

PENDAPATAN DAERAH

Tahap  
Penetapan&  
Penagihan  
Pendapatan  
Daerah

Tahap  
Penerimaan  
Pendapatan  
Daerah

Tahap  
Penyetoran  
Pendapatan  
Daerah

Pembukuan
Pendapatan
Daerah

LPJ Bendahara  
Penerimaan  
atas  
Pendapatan  
Daerah

Kementerian DalamNegeri
Republik Indonesia



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  

PENDAPATAN DAERAH

PERDA  
APBD

PERKADA  
PENJABAR  
AN APBD

DPA  
PENDAPATA  
N SKPD

ANGGARAN  
KAS  
PENDAPATA  
N PEMDA

WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI (PIHAK KETIGA)MELALUI  
BENDAHARA PENERIMAN/PENERIMAAN PEMBANTU

(SECARA TUNAI)

WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI (PIHAKKETIGA)  
TRANSFER MELALUI REK. BENDAHARA  
PENERIMAN/PENERIMAAN PEMBANTU

(SECARA NON TUNAI)

WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI (PIHAK KETIGA) TRANSFER KE
RKUD BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI KANAL
PEMBAYARAN ELEKTRONIK YG DISEDIAKAN PJP MELALUI REK.
KAS UMUM DAERAH(RKUD)

(SECARA NON TUNAI)

Kementerian DalamNegeri

Republik Indonesia

SURAT  
KETETAPAN  
PAJAK  
DAERAH

SURAT  
KETETAPAN  
RETRIBUSI  
DAERAH



KEBIJAKAN PENCATATAN DAN PEMBUKUAN  

PENERIMAAN DAERAH

Dalam penatausahaan keuangan daerah, Bendahara wajib melakukan pencatatandan

pembukuan pada BKU dan BukuPembantu:

Buku Bendahara

Laporan Penerimaandan  
Penyetoran

RegisterSTS.

Buku KasUmum.

Buku KasTunai.

BukuBank.

Dokumen Pencatatan

Tanda BuktiPenerimaan.

Surat TandaSetoran.

Nota KreditBank.

Bukti Transaksi yang sahyang  
dipersamakan dengan yang  
diatas.

Kementerian DalamNegeri
Republik Indonesia



PENYIAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  

BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

LPJADMINISTRATIF
KEPADA PA

LPJ    
FUNGSIONAL  
KEPADAPPKD

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Kementerian DalamNegeri
Republik Indonesia
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