BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI KARANGASEM,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan
dan percepatan transaksi non tunai di daerah, dengan ini menginstruksikan :
Kepada

1.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem;

2.

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem;
dan

3.

Kepala Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karangasem.

4.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten Karangasem.

dan Aset Daerah

5.

Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Karangasem

Untuk

KESATU

Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar
melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pembayaran atas belanja daerah yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
melalui mekanisme non tunai;

b. Melal^ukan penerimaan pembayaran atas Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah melalui mekanisme non tunai; dan

c.

menghimbau kepada pihak ketiga, untuk membuka
rekening pada bank BPD Bali selaku bank yang memegang
rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten
Karangasem.
1

KEDUA

Dalam hal karena keterbatasan infrastruktur dan efektifitas

terkait penyelenggaraan transaksi non tunai dimaksud,
penerapan dilakukan secara bertahap dan dilakukan
pembatasan pembayaran dengan mekanisme uang tunai.

KETIGA

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem agar
mengkordinir dan memantau atas pelaksanaan dan kendala
dari pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KEEMPAT

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karangasem selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar
melakukan tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank
dalam rangka implementasi transaksi non tunai;

b. melakukan
monitoring/evaluasi
atas
implementasi
transaksi non tunai pada Organisai Perangkat Daerah / Unit
Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karangasem; dan
c.

melaporkan perkembangan pelaksanaan implementasi
transaksi non tunai kepada Bupati Karangasem.

KELIMA

Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem agar melakukan
pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai
ini sesuai dengan kewenangannya.

KEENAM

Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Karangasem melakukan
pembinaan atas penerapan transaksi Non Tunai sesuai
kewenangannya.

KETUJUH

Hal-hal ^ang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Bupati ini,
diatur dalam Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non
Tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati
ini.

KEDELAPAN

Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI^RANGASEM,
L
f

^

(fSk I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubemur Bali, Cq. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan/ atau dipergunakan
sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

INSTUKSI BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

PETUNJUK TEKNIS
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

A. LATAR BELAKANG

Guna mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan percepatan transaksi non
tunai di daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/ 1867/SJ tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah Kabupaten Karangasem perlu menetapkan kebijakan penerapan
Pembayaran dengan Transaksi Non Tunai.
Dalam rangka implementasi Transaksi Non Tunai dimaksud, Pemerintah
Kabupaten
Karangasem
melakukan
penambahan
sarana/saluran
pembayaran/transaksi atau pendebetan rekening Bendahara melalui Cash
Management System (CMS) berbasis internet banking yang dikembangkan oleh
PT. Bank BPD Bali Cabang Karangasem selaku pemegang Kas Umum Daerah
Kabupaten Karangasem.
Namun dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait
dalam penyelenggaraan transaksi non tunai di Kabupaten Karangasem,
penerapan transaksi non tunai dimaksud dilaksanakan secara bertahap
dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi
penerimaan dan pengeluaran, dan penambahan sarana tersebut tidak
menghilangkan keberadaan sarana pembayaran atau pendebitan rekening
dengan cek/bilyet giro yang telah berjalan selama ini.
Penggunaan saluran internet banking tersebut merupakan terobosan dalam
rangka pembayaran atau pendebitein dari rekening Bendahara sehingga
diharapkan transaksi secara tunai yang saat ini dilakukan oleh Bendaheira
dapat berkurang secara signifikan dan beralih dengan pembayaran secara non
tunai.

B. DEFINISI

Transaksi Non Tunai (TNT) merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari
satu pihak ke pihak'lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik
atau sejenisnya.

C. ASAS DAN MANFAAT

Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:

1. efisiensi, adalah Transaksi Non Tunai dilaksanaikan secara cepat dan
tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
2.

keamanan, adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas

keamanan kepada semua pihak yang berkepentingein dalam pembayaran
belanja APBD ; dan
3.

manfaat, adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat

sebesar-besamya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang
berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

D.TUJUAN

Tujuan penerapan Transaksi Non Tunai ini adalah mewujudkan penerimaan
pendapatan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, amsin,
efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah teijadinya tindak pidana
korupsi.

E. RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat 1 Januari
2018 meliputi seluruh transaksi:

a. penerimaan
daerah
yang
dilakukan
oleh
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan

bendahara

b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu.

2. Transaksi Non Tunai merupakan kebijakan model pembayaran, dengan
tetap merujuk ketentuan penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangsin daerah yang berlaku.
3. Penerapan Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara bertahap
berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan
penerimaan dan satuan perangkat daerah serta dukungan dari pihak
perbankan melalui Cash Management System (CMS).
4.

Dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dalam
penyelenggaraan transaksi non tunai, penerapan transaksi non tunai
dimaksud dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan pembatasan

penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaain dan pengeluaran.
5.

Penerapan Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara bertahap, dengan uji
coba dimulai sejak Instruksi Bupati ini ditetapkan.

6. Penerapan Transaksi Non Tunai akan diperluas keseluruh pembayaran
belanja dan penerimaan daerah dengan terus berkordinasi dan
bekerjasama dengan BUMD, Swasta dan Perbankan.

F. TRANSAKSI PENERIMAAN NON TUNAI

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penjdapan,
pembinaan dan pengembangan sistem penerimaan pendapatan secara
Non Tunai sesuaii dengan kewenangannya.

2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaing berupa Pajsik Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikecualikan melalui proses
penerimaan secara non tunai menunggu kesiapan infrastruktur yang ada.

G. TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

1. Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan mekanisme
Transaksi Non Tunai.

2.

Pembayaran melalui mekanisme Non Tunai terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
i.

Belanja Pegawai;

ii.

Belanja Bunga;

iii. Belanja Subsidi;
iv.

Belanja Hibah;

V.

Belanja Bantuan Sosial;

vi.

Belanja Bagi Hasil;

vii. Belanja Bantuan Keuangan; dan
viii. Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung, meliputi:
i.

Belanja Pegawai;

ii.

Belanja Barang/Jasa; dan

iii. Belanja Modal.

3. Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui Pembayaran Non Tunai
sebagaimana dimaksud dalam point nomor 2 , terdiri dari:
i.

pembayaran Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH;

ii.

pembayar^ belanja bantuan sosial tidak terencana kepada
orang terlantar;

iii.

pembayaran belanja pegawai dsdam bentuk uang saku peserta
kepada masyarakat ( Non PNS ) dengan nilai penerimaan untuk
masing-masing peserta kurang dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah);

iv.

pembayaran langganan air PDAM;

V.

pembayaran untuk pembelian perangko, meterai, dan benda pos;

vi.

pembayaran biaya administrasi sertifikasi tanah yang tidak dapat
dilakukan melalui transaksi non tunai;

vii. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;

viii. pembayaran

belanja

atas

dilaksanakan di luar daerah;

pelaksanaan

kegiatan

yang

ix.

pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai untuk
upah/penghasilan tidak tetap/tenaga musiman ;

X.

Pembayaran belanja bahan bakar minyak kendaraan bermotor ;

xi. pembayaran belanja langsung lainnya dengan nilai transaksi
sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang
tidak memenuhi asas efektif, efesien untuk dilakukan dengan
mekanisme transaksi non tunai.

H. TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN

1. Transaksi
Pembayaran
Non
Tunai
dilakukan
dengan
cara
pemindahbukuan dari rekening Bendahara ke rekening penerima melalui
fasilitas internet banking yang disediakan oleh PT. Bank BPD Bali.
2.

Pendebitan rekening Bendahara
dimaksud, adalah sebagai berikut:

menggunakan

internet

banking

a. Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
melakukan prosedur maker yaitu proses pendebitan rekening
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluairan Pembantu melalui
fasilitas internet banking sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran
kepada pihak ketiga;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan
prosedur checker yaitu memeriksa/memverifikasi pendebitan
rekening yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c. Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD
(PPK-SKPD) atas nama Pengguna Anggaran (PA) melakukan prosedur
releaser yaitu proses memberikan persetujuan/otorisasi atas
transaksi yang dilakukan oleh ma/cer dan/atau checker,
d. Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Pembayaran melalui
internet banking minimal harus menerapkan prosedur maker dan
rcZcaser tersebut untuk menjaga keamanan dan keabsahan transaksi;
dan

e. bukti pendebitan rekening berupa notice dari bank dalam rangka
pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan menggunakan
Internet Banking merupakan dokumen pertanggungjawaban keuangan
Bendahara.

3. Transaksi Pembayaran yang dikecualikan menggunakan Transaksi Non
Tunai, dilakukan dengan penarikan uang dari rekening Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluarein Pembantu dengan menggunakan
cek.

4.

Pejabat yang berwenang menandatangani cek untuk pengambilan uang di
Bank BPD Bali Cabang Karangasem adalah Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
membuat dan men5dmpan bukti pembayaran yang dikecualikan dengan
transaksi non tunai (menggunakan cek) guna kepentingan pemeriksaan.

I. KRITERIA PENERIMA PEMBAYARAN / PIHAK KETIGA

1. Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanj a APBD dengan
Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di bank.

2.

Guna kelancaran pembayaran atas jasa pihak ketiga, Perangkat Daerah
agar menghimbau kepada pihak ketiga/ penerima transaksi pembayaran
untuk membuka rekening pada PT. Bank BPD Bali selaku Bank yang
memegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem.

3. Biaya yang timbul akibat pembayaran yang ditransaksikan kepada Bank
lain, dibebankan langsung pada penerima pembayaran.

J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan penerapan Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem diketuai oleh Sekretaris
Daerah selaku Kordinator Pengelola Keuangan Daerah.
2.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada point nomor (1) meliputi fasilitasi
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non
Tunai, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara
Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Pihak Perbankan serta
pengarahan penerapan Transaksi Non Tunai ini.

3.

Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini
dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

4.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3) dilakukan secara
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

K. SANKSI ADMINISTRATIF

1. Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Bupati ini dikenai sanksi
administrasi.

2.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) berupa :
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

3. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan oleh
Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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