
WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 34 TAHUN 2OL7

TENTANG
MEI{ANISME PENGELOLAAN ANGGARAN I(AS DAN MONITORING ANGGARAN

KAS PTRANGI{AT DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L26 ayat (3)
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Mekanisme

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi
sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a273);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6 );
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peratuian Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2,aLL Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
aluUafr beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006
tentang Ped"oman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diuU.ft beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2ol1 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri f,
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B.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2Ot2
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 1 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 11),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2OL2
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEI{ANISME
PENGTLOLAAN AI{GGARAN I{AS DAI{ MONITORING
AIIIGGARAN KAS PERATTIGI(AT DAER'AH PEMERINTAH
KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Delinisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tomohon .

2. Walikota adalah Walikota Tom6hon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah satuan perangkat daerah pada
pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna
barang dan bertugas menyusun Rancangan Anggaran Kas
Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-Perangkat
Daerah yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal
kegiatan dan kebutuhan riil.

5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yarrlg diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
PPKD adalah kepala sa.tuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
melakukan pengesahan Rancangan Anggaran Kas menjadi {

Menetapkan :



Anggaran Kas sebagai dasar penyusunan spp di perangkat
Daerah.

selanjutnya disebut BUD
dalam kapasitas sebagai
menyusun anggaran kas

8' Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

9. Tim Anggaran pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
(TAPD) yang dalam kegiatan pengeloiaan anggaran kas ini,
memiliki tugas merakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas
Perangkat Daerah bersama Kepara perangkat Daerah dan
melakukan rekapiturasi Rancangan Anggaran Kas dari
Perangkat Daerah.

10' Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat ppK- perangkat Daerah adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Perangkat Daerah.

1 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut DpA- perangkat Daerah adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai ciasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

12' Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan pikiran dan perkiraan arus
kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periocle.

Baglan Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Mekanisme pengelolaan Anggaran Kas meliputi:
a. Pengelolaai-r Anggaran Kas pendapatan Daerah;
b. Pengelolaan Anggaran Kas pengeluaran Daerah;
c, Pengeloiaan Anggaran Kas pembiayaan.

Bagian Ketiga
Tujr_ran
Pasal 3

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah:
(1) Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat.U

7. Bendahara Umum Daerah yang
adalah ppKD yang bertindak
bendahara umum daerah dan
Pemerintah Kota.



(2) Para pelaksana kegiatan khususnya pejabat pengelola
keuangan, bendahara, kuasa BUD mampu untuk menyusun
anggaran kas, mengendalikan dan mengelola kasnya agar
senantiasa tersedia secara tepat waktu dan tepat jumiah
untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan sehingga

kegiatan publik pada SKPD terkarit tidak terhambat,

(3) Perangkat daerah mampu mengelola idle cash supaya berada

pada jumlah minimum.

(4) Ferangkat daerah mampu menyelenggarakan aktivitas
manajemen kas yang memadai

(5) Mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun anggaran
(6) Perangkat daerah tidak mengabaikan anggaran kas yang telah

disusun dan konsisten menjalankan anggaran kas yang telah
diusulkan sebelumnya.

Bagian Keempat
Langkah Umum Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 4

(1) Menentukan batas atas (plafon) anggaran yang ditetapkan
dalam APBD untuk SKPD bersangkutan.

(2) Menlrusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
(3) Menentukan jumlah pencairan setiap bulan,
(4) Membuat tabel anggaran kas.

BAB II
USULAN ANGGARAN KAS OLEH PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah

Pasal 5

(1) Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Asli Daerah didasarkan
atas realisasi per triwulan dan total penerimaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah hasri pajak kekayaan daerah yang diperoleh
serta lain-lain PAD yang sah.

(2) Dana Perimbangan
a. Dana bagi hasil Pajak/Bargi Heisil Bukan Pajak, per-retapan

anggaran kas didasarkan atas penerimaan realisasi Dana
Perimbangan Bagi Hersil Pajak atau Bukan Pajak tahun
sebelumnya; €



b. Dana Alokasi Umum, penetapan anggaran kas sebesar
I I 12 (satu per dua belas) dari anggaran penerimaan Dana
Alokasi Umum tahun berkenaan;

c. Dana Alokasi Khusus, penetapan anggaran kas disesuaikan
dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat;

d. Lain-iain Pendapatan daerah Yang Sah
1) Bagi Hasil dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya,

penetapan didasarkan atas realisasi per triwulan dan
penerimaan lain-lain pemerintah daerah yang sah;

2) Bantuan keuangan dari pemeri.ntah daerah lainnya,
penetapan didasarkan atas kebijakan anggaran transfer
dari pemerintah provinsil

3) Dana penyesuaian, disesuaikan d.engan kebijakan
anggaran transfer dari pemerintah pusat.

(3) Kepala Perangkat Daerah menghitung secara detail rencana
penerimaan di setiap rincian obyek pendapatan.

(4) Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, Kepala
Perangkat Daerah menghitung rencana penerimaan rincian
obyek pendapatan untuk setiap bulannya,

(5) Perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
dilakukan berdasarkan pengalaman realisasi pendapatan
tahun-tahun anggaran sebelumnya atau data lain yang
mempunyai kaitan realisasi pendapatan setiap bulannya.

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah men1rusun dan menghitung rencana
pendapatan setiap bulannya.

(2) Hasil perhitungan rencanA pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam dokumen Rencana
Pendapatan per Rincian Obyek,

(3) Format Rencana Pendapatan per Rincian Obyek sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(4) Format rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat data tentang jumlah anggaran pendapatan
per rincian obyek selama 1 (satu) tahun dan rencana
pendapatan setiap bulan serta per triwulan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran Kas Pengeluaran Daerah

Pasal 7

(1) Belanja tidak langsung
a. Belanja pegawai, penetapan anggaran kas per bulan

ditetapkan dengan memperhatikan pembayaran gaji 13 (tiga
belas) dan gaji 14 (empat belas); {



b. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial, penetapan
anggaran kas disesuaikan dengan rencana realisasi
penerimaan daerah sesuai dengan sumber dananya;

c. Belanja tidak terduga, penetapan anggaran kas per triwulan
atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belanja,

(2) Belanja langsung
a. Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan rencana

penerimaan daerah;
b. Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan skala prioritas

kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
c' Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan sumber

dananya;
d. Persentasi anggaran kas untuk LS untuk triwulan IV,

diupayakan lebih kecil dari triwulan sebelumnya untuk
menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun
anggaran.

(3) Kepala Perangkat Daerah sebelum men)rusun anggaran
pengeluaran Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan
koordinasi antar penanggung jawab kegiatan untuk
menentukan rencana pelaksanaan kegiatan.

(4) Daiam rencana pelaksanaan kegiatan Kepala perangkat
Daerah menentukan rencana waktu pelaksanaan masing-
masing kegiatan.

Pasal 8

(1) setelah melakukan penentuan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Kepala
Perangkat Daerah melakukan perhitungan rencana
pembelanjaan per rincian obyek belanja.

(2) Rencana perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan dalam waktu bulanan/triwulan/semesteran
sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatannya.

(3) Rencana pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi masukan untuk mengisi rencana pengeluaran per
triwulan di DPA Perangkat Daerah 2.2.1 untuk menentukan
rencana waktu pembelanjaan dengan berkoordinasi dengan
pihak terkait.

Pasal 9

(1) Setelah penentuan rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana pembelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Kepala Perangkat Daerah menentukan mekanisme belanja
untuk masing-masing rincian obyek belanja,.fl



(2) Untuk setiap obyek belanja Kepala Perangkat Daerah
menentukan mekanisme apa yang akan digunakan dalam
pembelanjaannya,

(3) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adaiah apakah menggunakan mekanisme belanja uang

Persediaan (uP)/GU), Langsung (LS) atau Tambahan Uang

(TU).
Pasai 10

Penentuan mekanisme belanja dan perincian obyek belanja

sebagaimar-ra dimaksud dalam Pasal B digunakan oleh BUD dan/
atau Kuasa BUD sebagai alat bantu dalam menentukan nilai
uang Persediaan (uP) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 1 1

(1) Mekanisme anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pasal B, Pasal 9 dan Pasal l0 dituangkan ke

dalam dokumen Rencana Pengeluaran per Kegiatan Rincian
Obyek.

(2) Format Rencana Pengeluaran per Kegiatan Rincian Obyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan ini.

Pasai 12

Kompilasi antara dokumen Rencana Pendapatan dan Rencana
Pengeluaran per Rincian Obyek yang disusun Kepala
Perangkat Daerah menjadi dokumen Usulan Anggaran Kas

Perangkat Daerah.
Usuian Dokumen Anggaran Kas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-

Perangkat Daerah.
F ormat rancangan anggaral-l kas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan ini.

Pasai 13

Rancangan anggaran kas sebagaimar-ra dimaksud dalam Pasai 12

dilakukan pembahasan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.4

(1)

(2)

(3)



Bagian Ketiga

Pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan
Pasal 14

(1) Pembiayaan Penerimaan :

a.Penetapananggarankastriwulanldiutamakanuntuk
mengatasi kewajiban-keu'ajiban kepada pihak ketiga yang

harus disesuaikan;
b.Penetapananggarankastriwulanberikutnyadiutamakan

untukmengatasikegiatan-kegiatanlanjutandankegiatan-
kegiatan baru yang berasai dari SILPA murni'

(2) Pembiayaan Pengeluaran :

a, PenetaPan anggaran kas untuk penYertaan modal

disesuaikan;
b, Penetapan anggaran

disesuaikan.
kas untuk dana cadangan

BAB IV
PENETAPAN ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Penghitungan Detail Rencana

Pasal i5

(1) PPKD selaku BUD danlatau Kuasa BUD melakukan

perhitungan untuk menentukan detail rencana pendapatan

PPKD (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah) dan belanja PPKD 
-(bunga, subsidi, hibah, bansos

dan lain-lain sebagainya yang menjadi kewenangan PPKD)'

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk

mendapatkan detail rencana penerimaan pendapatan PPKD

dan rencana belanja setiap bulannya'

Pasal 16

(1) PPKD selaku BUD d,anlalaLl Kuasa BUD selain menentukan

rencana pendapatan, melakukan pula perhitungan detail

rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan.
(2)Perhllungancietailsebagain'ranaclimaksudpadaa)'at(1)

dilakukan sehrr-rgga didapaL reneana penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan per bulan' S'



Pasal 17

(1) Perhitungan detail sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
serta berdasarkan usulan anggaran kas perangkat Daerah,
PPKD selaku BUD danlatau Kuasa BUD menyusun anggaran
kas Pemerintah Daerah.

(2) Anggaran kas pemerintah Kota Tomohon sebagaimana
climaksud pada ayat (1) disusun dengan mengkompilasi hasil
perhitungan pendapatan ppKD, belanja ppKD, penerimaan
dan pengeluaran pembial.aan dengan anggaran kas perangkat
Daerah.

(3) Anggaran kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat informasi anggaran pendapatan daerah,
belanja daerah serta pengeruaran pembiayaan daerah per
bulan dan informasi tersebut dapat diketahur perkiraan kas
umum daerah setiap bulan.

(4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan bagian yang ticlak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagiar-r Kedua
Pembahasan dan Rekonsiliasi

Pasal 18

(1) Anggaran kas Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kompilasi
dibahas bersama clengan perangkat Daerah, TAPD dan ppKD
selaku BUD.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan
rekonsiliasi angka dalam rangka menjamin ketersediaan kas
umum daerah.

(3) Apabila hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdapat saldo kas umum daerah yang tidak cukup pada
bulan tertentu, maka perlu dilakukan koreksi.

(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
pergeseran terhadap rencana pendapatan atau rencana
pengeluaran dari 1 (satu) bulan tertentu ke bulan lainnya.

Pasal i9

(1) Pergeseran anggaran kas perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1B ayat (4) disampaikan oleh
Perangkat Daerah kepada ppKD selaku BrJD disertai Berita
Acara pergeseran/perubahan anggaran kas yang ditanda
tangani oieh PPK Perangkat Daerah dan Bend.ahara Umum
Daerah danlatau Kuasa Bendahara Umum Daerah. $



(2) Format Berita Acara pergeseran/perubahan anggaran kas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2O

(1) i(oreksi dapat dilakukan terhadap rencana pendapatan ppKD,
belanja PPKD, pembiayaan atau dapat juga dilakukan
terhadap usulan anggaran kas Perangkat Daerah.

(2) Apabila koreksi dilakukan terhadap anggaran kas perangkat
Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah harus
memperbaharui usulan anggaran kas Perangkat Daerah
berikut rencana pengeluaran per rincian obyeknya.

(3) Kepala Perangkat Daerah harus mengajukan kembaii usulan
anggaran kas Perangkat Daerah yang telah dikoreksi kepada
PPKD selaku BUD sebagairnana yang dimaksud pada pasal 19
ayat 2.

Pasal 21

Koreksi sebagaimana dimaksud dalam pasai 20 diiakukan
bersamaan dengan pergeseran/perubahan anggaran
berclasarkan hasil pembahasan dan rekonsiliasi.

Pasal 22

Anggaran kas pemerintah daerah akan diperbaharui berdasarkan
hasil koreksi terhadap pendapatan ppKD, belanja pppKD,
pembiayaan atau terhadap usulan anggaran kas perangkat
Daerah.

Pasal 23

(1) Anggaran kas Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan hasil
pembahasan dan rekonsiliasi akan ditetapkan oleh ppKD
selaku BUD danlatau Kuasa BUD bersama dengan penetapan
DPA.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar oleh PPKD selaku BUD daiam rangka penyusunan SpD.

(3) Ilustrasi Penyusunan Anggaran Kas Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagian yang
tidak terpisahkan dertgan Peraturan ini. $



Pasal 24

(1) Setelah didapatkan kesepakatan bersama antara PPKD selaku
BUD dengan TAPD dan Perangkat Daerah tentang rancangan
Anggaran Kas maka PPKD selaku BUD bersama Kuasa BUD
menyiapkan dan menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
menandai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA- Perangkat Daerah
yang telah disahkan.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk
menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB V
RtrVISI ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Revisi Anggaran Kas

Pasal 25

Revisi Rincian Anggaran Kas, meliputi:
1. Pergeseran jadwal penyediaan_ dana dari bulan yang belum

jatuh tempo ke bulan berkenaan;
2. Pergeseran/pertukaran antar sumber dana;
3. Perubahan pola penyerapan.
4. Pergeseran/Perubahar-r APBD.

Pasal 26

Pergeseran jadr,val penyediaan dana dari bulan yang belum jatuh
tempo ke bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 angka 1 merupakan pergeseran sumber dana tertentu darr
jadwal penyediaan semula, menyesuaikan dengan jadw'aI
pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Batasan Revisi Anggaran Kas

Pasal 27

(1) Revisi Anggaran Kas yang bersifat pergeseran jadwal
penyerapan, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pergeseran majr-r (memajukan jadwal penyerapan) harus

dibarengi dengan pergeseran sumber dana yang sama dari
kegiatan iainnya; @



b. Apabila pergeserarl sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak dapat dilakukan, pergeseran menyesuaikan dengan
ketersediaan kas dari sumber dana ),ang sama.

(2)Revisi Anggaran Kas yang bersifat pergeseran sumber dana,
dapat diproses selama tidak menggeser jadu,al penyerapan
pada masing-masing sumber dana.

BAB VI
TATA CARA REVISI ANGGARAN KAS DAN PENGESAHAN REVISI

ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Revisi Anggaran Kas

Pasal 28

(1)Revisi Anggaran Kas yang dilaksanakan meliputi
perr-rbahar-r/pergeseran jadu'al penyerapan sebagai akibat dari
adanlra ha1-ha1 sebagai berikut:
a. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya mengalami

perubahan menyesuaikan jadwal dari pihak penyelenggara;
b. Terdapat kegiatan yang dikarenakan kondisi mendesak

harus segera dilaksanakan;
c. Terdapat kesalahan dalam menentukan pola penyerapan.

(2) Pengguna Anggaran menyampaikan usulan revisi rincian
Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
Walikota c.q Kepala Badan Keuangan Daerah dengan
dilampiri:
a. Surat PermohonanfSurat Pengantar dari Pengguna

Anggaran dengan mencantumkan penjelasan kondisi yang
menyebabkan diusulkannya perubahan ;

b. Perincian Anggaran Kas sebelum perubahan dan perincian
Anggaran Kas setelah perubahan;

Pasal 29

Surat PermohonanlSural Pengantar dari Pengguna Anggaran
yang mencantumkan penjelasan kondisi yang menyebabkan
diusulkannya perubahan, dimasukkan ke Kepala Badan
Keuangan Daerah Kota Tomohon;
Selanjutnya BUD/Kuasa BUD melakukan pengkajian layak
tidaknya permohonan dari Perangkat daerah tentang usulan
perubahan anggaran kas.

Pasal 30

(1) Surat Permohonanf Surat Pengantar pada pasal 29 ayat (1)
selelah dilakukan pengkajian layak tidaknya usulan S

(1)

(2)



perubahan anggaran kas, apabila disetujui selanjutnya akan
dibuat Berita Acara Pergeseran Anggaran Kas yang
ditandatangani oleh BUD dan pejabat penatausahaan
Keuangan Perangkat Daerah.

(2) Perubahanlrevisi Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan selanjurnya.

(3) PPKD menelaah dan memproses usulan revisi paling lambat
dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima
secara lengkap.

Bagiun Kedua
Penyampaian Revisi Anggaran Kas

Pasal 31

Revisi Anggaran Kas yang telah disetujui, disampaikan kepada
Pengguna Anggaran dengan lembusan kepada Inspektur. l(ot,
Tomohon dan Kepala Bad:Ln perencanaan penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Tomohon.

Pasal 32

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Badan Keuangan
Daerah c.q Bidang Anggaran melakukan pemutakhiran data
anggaran kas berdasarkan revisi anggaran kas yang telah
disetujui.

Pasal 33

(1) Pengajuan usulan revisi Anggaran Kas seberum perubahan
APBD hanya dapat clilakurkan 2 (dua) kali dalam satu
trir.l,ulan;

(2) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas paling
lambat sudah diterima pada buian Juni Tahun berkenaan;

(3) Pada saat penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh dokumen telah
diterima secara lengkap.

(4) Revisi Anggaran Kas setelah Perubahan APBD hanya dapat
dilakukan jika ada keadaan yang mendesak atau memano
harus diiakukan pergeseran,

Pasal 34

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal
33, dapat dilakukan apabila ada kebijakan yang terkait khusus
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. S
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 34 TAHUN 2OL7
TENTANG
MEI(ANISMEPENGELoLAANANGGARANI{ASDAN
MONITORING ANGGARAN KAS PERANGI{AT

DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON

TOMOHON,

{

BERITAACARAPERGESERAN/PERUBAHANANGGARANKAS
TAHUN ANGGARAN 2OXX

NOMOR : ......

Padahariini .tanggal "'Tahun ,r'.r!"'!'
kamr yang bertanda tanga-n di bawah ini :

I.
NIP
Jabatan

Nama :

: Kuasa BUD

II.
NIP
Jabatan
t)AERAH)

PIHAK KESATU
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Untuk selanjutnya disebut Pihak KESATU

Nama ;

: PPK ..'.(disebutkan nama PERANGI(AT

Selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Bahwa, berdasarkan sUrat Permohonan Nomor L..... tanggal

pIHAK KEDUA ,uo.*. menyatakan permohonan perge::Ian/perubahan
anggaran kas taltrri *gg*.t, 20xx kepada PIHAK KESATU selaku Kuasa

Bendahara Umum Daerah, telah dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur

yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

PIHAK KEDUA
PPK ....., (sebutkan nama PERANGKAT

DAERAH)

(Nama jelas)
NIP. (Nama jelas)

NIP.

JIMMY IE EMAN



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini' maka Peraturan

walikota Nomor 52 Tahun 2ot6 tentang Mekanisme Pengeiolaan

AnggaranKasPemerintahKotaTomohon,dicabutdandinyatakan
tidak berlaku.

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH, ,

^^rol /

VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON

diundangkan.
pengundangan
dalam Berita

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 7 November 2OI1

TAHUN 2Ot7 NOMOR 233

Pasal 36

Peraturan Waiikota ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
peraturan walikota ini dengan penempatannya

Daerah Kota Tomohon' $

di Tomohon
7 November 2017

TOMOHON,


