
BUPATI BANGI{A BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGI(A BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGI{A BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2OL7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGI(A BARAT NOMOR 77
TAHUN 2OL7 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN

NON TUNAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGI{A BARAT

DENGAN RAHMAT TTIHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang a.

Mengingat 1.

b.

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk rnelaksanakan proses transaksi
pembayaran melalui sistem pembayaran yang lancar,
aman, efisien dan andal serta mendukung program
pemerintah melalui Bank Indonesia setit<u Bank
sentral clalam Gerakan Nasional hlon T\rnai;

bahwa berdasarkan nota kesepahaman antara Kantor
Perwakilan Bank Indonesia provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan Pemerintah Kabupaten- Bangka Barat
lentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka
Pelaksanaan Tugas Kantor perwakilan Bank Indon&ia
P_rovinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah
Kabupaten Bangka Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan perubahan Atas peraturan
pupati Bangka Rarat Nomor 77 Tahun 2OtT tentang
Pelaksanaan Sistem pembayaran Non T\rnai padl
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1gg9 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 l.lomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana lelah di.rbah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2009 tentang penetapan pJraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan l(edua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun Lggg tentang Bank tndonesii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor' 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik

c.



2.

-o.

4.

5.

6.

B.

7.

Indonesia Nomor a962);

Undang-Undang Nomor 2T Tahun 2000 tentang
Pembentukan provinsi 

_ 
Kepulauan Bangka Beritun[

(Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a03S);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, Kabupatei
langka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, danKabupaten Belitung Timur di prJvinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambaha, Limbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 426gl;

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republif,
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhf
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambaf,an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a35S);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat d.anPernerintah Daerah (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor ti6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia i.ro*o, ssgT)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
{enSap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Prr-rbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2ol4 tentang pemerintahan naerlh (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 201s No*o, 5g,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
llomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentangPelaporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo|Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4L2\;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi pemerintahan ((Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503) dan yang
terakhir dengan peraturan peme'intah irro-o. T r
Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123);

9.



10.

11,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 200s tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20os Nomor t+0, iambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor g3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +iSq;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6Tahun ZOIG tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
?u:r3l Kabupaten Bangl<a Barat Tahun 2016 Nomor 2Seri D);

MEMUTUSI(AN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGI(A BARATNOMOR 77 TAHUN 2OL7 TENTANG PELAKSANAANSISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH
I(ABUPATEN BANGI{A BARAT

Pasal I

Reberapa ketentuan daram peraturan Bupati Bangka BaratNomor 77 Tahun 2oLT (Berita .!ae1ah xuu"p*t"n BangkaBarat Tahun Zotr Nomor 5s seri E) diubakr."f,"g"i berikut :

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

1' Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalatr Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten
Bangka Barat.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.



4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

L2,

BPKAD adalah Badan pengerolaan Keuangan dan AsetDaerah atau dengan ,ram" lainnya y;g b*tindakselaku Sahran Kerja pengelola kr;;;;n -Drer.h
(SKPKD).

Anggaran Pendapatan dan Rela.nja Daerah yangselanjutnya disingkat ApBD adalah i"rr".r. keuangantahunan pemerintahan daerah yang Cisetujui olehf)ewan Perwakilan Ralryat Daerah.

Organisasi perangkat Daerah yang
disingkat OpD adalah perangkat -pemerintah daerah - 

seliku
anggaran / pengguna barang.

selanjutnya
daerah pada

pengguna

13.

Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat sKpKD adarai p"r""gr.ui daerahpada pemerintah daerah selaku " p.rrggrrrr.
anggaran/pengguna barang yang juga melaicsanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan uang daerah yang ditentukZ.n olehGubernur/Bupati/Walikota untuk menampungseluruh penerimaan daerah d.an *.*U"y., seluruhpengeluaran daerah.

Rendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingka.t
BUD adalah pejabat pengelola i<"r"r,gu." O""r"f, y:.rrgbertindak dalam kapasitl"s sebagar bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA
adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk meiaksanakan tugas pJt ot dan f,ngsi
OPD yang dipimpinnya.

5y?t" Pgngguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalah pejabat yang -diberi " 
t u"sa untukmelaksanakan - sebagian 

*k.*ar".rrgu, 
pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas danfungsi OPD.

Bendahara pengeluaran adalah staf yang ditunjukmenerima, 
. 
menyimp&D, membayarkanmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan uanguntuk keperluan belanja aaeiafr -dalam rangka

pelaks-an-aan Anggaran pendapatan dan Beianja Daerahpada OPD.

Bendahara Pengeruaran pembantu adalah staf yangditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkin uangunturk keperluan belanja aaeian laram .angkl
pelaksanc"a,n Anggaran pendapatan d.an Belanja Daerah
pada OPD.



14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana oleh 

- bank yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SpM yan[
diajukan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna
Anggaran masing-masing OpD.

surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
sPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/kuasa penggunan Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA_
OPD atau DPA-PPKD.

fejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutn5,a
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerj" pengelota
keuangan daerah yang mempunyai 

- 
tugas

melaksanakan pengelolaan APBD 
-dan 

sekali[us
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan,
lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi
suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi.

Sistem Pembayaran Non T\rnai adalah sistem
pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai
yakni berupa Alat Pembayaran Mengggunakan Kartu
(APMK), berupa kartu ATM, kartu debit, kartu kredit
dan uang elektronik serta alat pembayaran berupa cek,
bilyet giro, sistem transfer BI,RTGS, sistem transfer
SKNBI, SMS banking, internet banking dan cash
management system.

Kartu Ikedit adalah alat pembayaran pengganti uang
dalam bentuk kartu yang diterbitkan oieh bank untuk
memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit
seperti menrinjamkan uang kepada konsumen dan
bukan mengambii uang dari rekening.

Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara
elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini rlapat
berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang
tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabun[an pada
bank penerbit kartu debit tersebut.

uang Elektronik atau e-monea adalah alat pembayaran
dengan nilai uang yang teleh tersimpan secara
elektronik pada kartu. E-moneg dapat digunakan
untuk transaksi pembayarn di internet haupun
merchttnt-merehanf yarrg telah bekerjasama dengan
bank penerbit kartu e-moneA tersebut.

Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang
dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau
perintah membayar.

15.

16.

77.

18.

19.

21.

20.

22.



23' Bilyet Giro adalah surat perintah untuk
memindahbukukan sejumlah u*r,g dari rekeni'g
seseorang kepada rekening lain yarig ditunjuk .rr*T
tersebut.

25.

26,

24.

27,

cek _adalah perintah terturis nasabah kepada bankuntuk menarik sejumrah dana tertentu atas namanya
atau atas unjuk.

Payroll adalah administrasi penggajian yang memuat
daftar nama dan nom,r reklnin[ yang"ditlju untuk
melakukan transfer atau pemindafr*r, airru.

9uih Mangement System (CMS) adalah salah satujenis. layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan
untuk nasabah non perorangan lperusifrain/lembaga)
dimana nasabah yang bersangkuta, dapat melakukan
pengelolaan keuangannya langsung rnellaui fasilitas
online.

Internet Banking Bank sumsel Babel adalah fasilitasyang diberikan kepada nasabah untuk mengaksesrekening milik nasabah sendiri dan untuk
melaksanakan transaksi perbankan melalui jaringan
internet.

28. Password adalah kode identifikasi nasabah yangbersifat rahasia yang diperoleh nasabah -ruuI
melakuka, pendaftaran internet banking dan
digunaka.n untuk login ke internat bankirg 6"r."*"
dengan User ID.

29. user ID adalah identitas nasabah yang dapat
digunakan untuk mengakses layanan inteineinannng
Bank Sumsel Babel.

30. Personal Identification Number ad.alah sederet angka,huruf, simbol, karakter lainnya atau m.rrp.kr.,
kombinasi diantaranya yang dibuat dan dimiliki serta
berfungsi sebagai approuar /persetujuan transaksi
internet banking.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Jenis belanja daerah yang akan dialihkan ke daramsistem pembayara, ,ori tuiai *""""r."f-i'a. belanja gaji pNS;
b. belanja gaji kepala daerah/wakil kepala daerah;c' belanja tambahan penghas,an 'berdasarkan

pertimbangal obyektif lairinya berupa tunjangankinerja daerah;
d. belanja tambahan penghasilan berdasarkanpertimbangan obyektif ilirrrry. berupa uangmaKan;
e. belanja, ..tunjangan kelangkaan profesidokter/auditor;
f. betanja tunjangan profesi guru;g. belanjatambahanpenghaJil"rr'grrrr;
h. belanja insentif" ;;; 

-' 
honorerPAUD/rKlrPQ/sD/sLTP;

i. belanja tunjangan khusus guru;j' belanja honorarium pegawai honor.r/tidak tetap
. P.iup.a gai,i pegawai huriun t"pa.;-- 

--
k. belanja gaji pimpinan dan a';[g;i* DpRD;1. belanja tunjingan komunikal interuir opRn;m. belanja tunjangan perumahan npCUn. belanja tunjangan tanmus DpRD;o. belanja tunjangan banggar DPRD;p. betanja tunjangan banG! DpRD; 'q. belanja tunjangan badarikehormatan DpRD;r. belanja tunjangan alat f.rf."gtrf"r, lainnya

DPRD;
s. belanja transportasi DpRD;t. belanja tunjangan reses DpRD;u. belanja bantuan sosia-lr/hibair/belanja lainnyadalam pos anggaran ppKD,

(2) Jenis belanja daerah yang akan dialihkan ke daramsistem. pembayaran non tunai tahap ri *"*rU;; ,a. honorarium panitia pelaksana kegiatan pf,iS 
;b. honorarium panitia pelaksana kegiatalr non pNS;c. honorarium tim kegiatan;d. honorarium petugas lapangan;e. jasa narasumber;

f. jasa tenaga ahli;
g. uang lembur pNS;

I. uang lembur non pNS;
i. belanja makan minum kegiatan;



j- belanja makan minum rapat;
l. ::,.q13rkan minum tamu;l. trket SppD;
m. belanja jasa- perbaikan kendaraandinas/operasional;
n. belanja jasa service;
o. belanja jasa penggantian suku cadang;p. belanja aiat tutJkantor;q. belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih;

belanja penggandaan;
belanja cetak;
belanja sewa gedung/kantor/tenrpat/tend a/ mejakursi/soundsystem dll; t --

belanja pakaian . oiahraga/belanja pakaiankhusus hari-hari tert#iulpakaian'----ilr3*
Iapangan, pDH,pSL,pSR dll d;;A;;;"g;j;"
SPM di bawah Rp. 50.000.001;
belanja dokumentasi;
belanja spanduk,.sertifikat, vandel dll;
belanja jasa penyiaran/ puUfitasi;
belanja cenderamata;
belanja piala dan piagam penghargaan;
belanja bahan baliu b*rrgrrui;
belanja jasa dekorasi;
belanja alat listrik dan elektronik;
belanja bahan obat-obatan;
belanja surat kabar/ majalah;
belanja pemeliharaan piralatan kantor;
belanja sewa mobilitas darat;
bclanja bahan bantuan dan pearbinaan;
belanja bahan percontohrrr; i*r,
belanja hadiah pemenang.

'Jenis belanja daerah rainnya yang akan diarihkan kedalam-sistem p.grrlbayaran rror, t rro.i tahap berikutnyaakan diatur lebih tanjut.

Belanja yl'g dialihkan ke daram sistem pembayarannon tunai mencakup belanja yang berasal dari danaAPBI,I maupun APBD. ' r

Pemerinrah Kabupaten Bangka Barat bertindak sebagaipihak yang membayar," sedangkan 
-- 

pfVSi pHl_/
individu/perorangan/peiusafraan adalah pihak yangmenerima pembayaran.

sistem pembayayan non tunai yang diatur di clalamperaturan bupati ini adalah i.*Ury*r"" daripemerintah kepada perorangan (govfr"*r"ito personpayment atau G to. p payment) atau pembayaran daripemerintah kepada plrusahaan (government tocompany payment atau G to C payment).

r.
S.

t.

u.

V.

w.
x.
v.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.

(3)

(4)

(s)

(6)



BAB III

AZAS, TUJUAN, INSTRUMEN DAN PIHAK
PELAKSANA SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

pasal B tidak ada perubahan

pasal 4 tidak ada perubahan

pasal S tidak ada perubahan

pasal 6 tidak ada perubahan

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI

Pasal 7 diubah, sehlngga berbunyi sebagai berikut :

setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja
APBD/APBN, maka :

a. Bendahara p_engeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu OpD wajib mengunakan sistem
pembayaran non tunai.

b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib
memiliki rekening tabungan lgiro bank dan Nomor
Pokok Wajib pajal< (NpWp).

c. Pemindahbukuan dari rekening giro Bendaharake rekening penerima dengan 
- 

menggunakan
sistem pembayaran non tunai.

d' Bendahara pengelrraran/Bendahara pengeluaran
Pernbantu opD menggunakan fasilitas "internet
banking Bank Sumsel Babel sebagai sarana
sistem pembayaran.

e. Fasilitas internet banking Bank sumsel Babel
meliputi :

1. Transaksi SI\{S
. cek saldo
n cek rekening terdaftar
. cek rekening tujuan

2. Notifikasi/penyampaian pesan

. penyampaian berita jika ada transaksipenyetoran/penatikan melewati batas
tertentu

o penyampaian berita jika ada transaksi kliring
dan lainnya



3. Transfer

o Transfer antar Bank Sumsel Babelr Transfer ke bank lain

4. Payment
. Perrtbayaran tagihan Kartu Halo, Matrix, Star

One
o Pembelian Voucher Simpati, Mentari, AS,IM3, Star One

5. Pembayaran Tagihan
. PLN/NTL
. Telkom
. Tv berbayar (Indovision, Aoratv,

Telkomvision)
o Tiket Pesawat (Garuda)

f.

ob.

Fasilitas Internet banking yang dipakai olehBendahara pengelu_aran /deniah;r" &;;;irJr.r,Pembantu OpD adalah internet Uant<in! urriutcorporate / perusahaan / pemda.

Bendahara pengeluaran / Bendahara pengeluaran
Pembantu OpD menggunakan fasilitas"irri.r.r"t
l3*1"s pada jam kerja dan hari f..r:a 

-ipulur

97.q0 sampai dengan- pukul 15.00 WrfiTfrariSenin .sampai dengan Jum,at) dan---i"p.,
disesuaikan di atas jam kerja dar: hari tiUurfraasaat akhir tahun anggaran/transak.i- !""gbersifat insidentil atas plimintaan tertulis dariBendahara um*m Daerah kepada pihak til.-
Bendahara pengeluaran / Bendahara pengeluaran
Pembantu OpD menggunakan fasilitai CashManagement System 1ClASl Bank Sumsel gatef
yang ditempatkan pada ppKD.

Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu OpD menggunakan fasilitas "internet
banking dengan mempergunakan persotnal
Computer (pC), laptop atau hindphorr. t.rr.rrai.lyang tercatat sebagai aset OpD.

y"-t"F keperluan internet banking Bank SumselBabel dan Cash- Management System tCfrASt,Bendahara pengeluaran/Benrlahara p""g.i;;;;"
Pembantu memiliki alamat email Oari nomorhandphone yang dituangkan dalam SuratKeputusan Bupati Bangka B-arat.

Dalam transaksi menggunakan fasilitas internetbanking dilakukan approual/persetujua"--""."."
berjenjang mulai -dari 'ud*irr, " p.rgg;"

h.

1.

j

k.



L

Anggaran/Kuasa-__ pengguna Anggaran bagikegiatan yang di-KpA kJi serta Bendahara Umum
P.r"r?l . dengan memggunakan personal
Identification Number (pIN).

Password internet banking, User ID dan One TimePassword (OTp) serta ptN hanya diketahui olehBendahara pengeluaran/ Benduiruru p.;;J;;."
Pembantu yang memiliki rekening Si?"--.OpOsehingga bersifat rahasia. passw5rd" internetbanking, User ID dan OTp serta pIN tidakdiperkenankan diketahui oleh pihak lain t.rp.
terkecr.rali.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan pasword
internet.banking, User tO dan OTp serta p'lN-;;"g
mengakibatkan 

_ 
kerugian daerah *.i:"ai

Sr8g.rrg jawab sepenuhnya Bendahara
Pengeluaran/Bendahara -pengeluaran p"*6""t"
OPD.

Fasilitas Cash Management System (CMS) BankSumsel Babel meliputi bank ,iulorr' i""*ditempatS.r pada epKAO selaku ppKD ,rrtirf.informasi perbankan terkait dengan transaksi daninformasi Rekening Kas Umum Daerah KJ";;;,
Bangka Barat.

Pi"{l yang timbul terkait fasilitas internetbanking dan cash management system (CMS)
menjadi tanggungan pihak bank dingan ,;l;*
*:qg1",ian pembayaran (reimbursement) setiap
mlnggu.

m.

n.

o.

Pasal 8 tidak ada perubahan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9 tidak ada perubahan



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan^ l_upati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini denganpenempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten
Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok,
Pada tanggal t Desembe r ZOLZ

Diundangkan di Muntok,
Pada tanggal f Desembe r 2OLZ
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH I{ABUPATEN
NOMOR 6E SERI 3

{N

BANGI(A BARAToHaSL \?

BANGI{A BARAT TAHUN 2OL7


