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Siapakah yang berhak 

menandatangani 
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Hot Issue 



 Kewenangan Umum Pengelolaan Keuangan 

 Tugas dan Fungsi Organisasi 

 Komitmen 

 Pelimpahan Wewenang dalam Hukum Administrasi 

Materi 



Kewenangan Umum Pengelolaan Keuangan 



Regulasi Pengelolaan Keuangan 

APBN 

• PP 45 Tahun 2013 

• PP 50 Tahun 2018 

• PMK 190/PMK.05/2012 

• PMK 178/PMK.05/2018 

• PMK 194/PMK.05/2014 

• PMK 243/PMK.05/2015 

APBD 

• PP 12 Tahun 2019 (PP 58 
Tahun 2005) 

• Permendagri 13 Thun 2006 

• Permendagri 59 Thun 2007 

• Permendagri 21 Thun 2011 

UU 17 Tahun 2003 

UU 1 Tahun 2004 

UU 15 Tahun 2004 
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PRESIDEN 
(CEO) 

SATKER 
Kuasa Pengguna 

Anggaran 

MENTERI (COO) 
PENGGUNA 
ANGGARAN 

MENTERI KEUANGAN (CFO) 
BENDAHARA 

UMUM NEGARA 

SATKER 
Kuasa Pengguna 

Anggaran 

KPPN 
Kuasa Bendahara 
Umum Negara 

KPPN 
Kuasa Bendahara 
Umum Negara 

(Undang-Undang No 17 Tahun 2003 : Pasal 6) 

PEMISAHAN  KEWENANGAN 



PEMISAHAN  KEWENANGAN 



STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN 
Paradigma Baru KN Struktur Pengelolaan Keuangan 

 KPA tidak boleh merangkap bendahara 
 PPK, PP-SPM & Bendahara tidak boleh saling 
     merangkap 

Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka: 
 KPA dapat merangkap PPK atau PP-SPM 
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PRESIDEN 
(CEO) 

OTORITAS DAN TANGGUNG JAWAB ATAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

GUBERNUR BUPATI / WALIKOTA 

(Undang-Undang No 17 Tahun 2003 : Pasal 6) 

PEMISAHAN  KEWENANGAN 

MENYERAHKAN 

MEMILIKI 



KEPALA DAERAH 
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) 

SEKRETARIS DAERAH 
(KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) 

PENGGUNA ANGGARAN 
(KEPALA SKPD) 

PPKD Selaku BUD 
(KEPALA BPKAD) 

KUASA BUD 
KUASA PA 

PPK - SKPD PPTK 

BENDAHARA 

PEMISAHAN  KEWENANGAN 



STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 

(Ka Unit SKPD) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 

(Ka Unit SKPD) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 
(Sekretaris) 

BENDAHARA  
PENERIMAAN/ 
PENGELUARAN 

PPTK PPTK PPK - SKPD Pembantu Bendahara 

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan  
  anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan  
 kegiatan 
4. Melaksanakan kegiatan PBJ sesuai per-UU PBJ 

1. Melakukan verifikasi SPP UP, GU, 
 dan LS  
1. Menyiapkan SPM 
2. Melakukan Verifikasi  LPJ Bendahara 
3. Melaksanakan fungsi  Akuntansi dan  
4. Menyusun laporan Keuangan SKPD 

Membantu Bendahara  
Penerimaan & Bendahara 
Pengeluaran: 
• Membuat dokumen 
• Mencatat pembukuan 
• Gaji 

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG 
(KEPALA SKPD) 

PPK SKPD tidak boleh merangkap bendahara dan/atau PPTK 



PENGGUNA ANGGARAN/BARANG 
(KEPALA SKPD) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 
(Kabid n1) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 
(Kabid n) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 
(Sekretaris) 

BENDAHARA  
PENERIMAAN/ 
PENGELUARAN 

PPTK PPTK PPK - SKPD Pembantu Bendahara 

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban  
       pengeluaran pelaksanaan kegiatan 

1. Menyiapkan SPM 
2. Memverifikasi SPJ 
3. Melaksanakan  
       Akuntansi dan  
       Pelaporan  
       Keuangan 

Membantu Bendahara  
Penerimaan & Bendahara 
Pengeluaran: 
• Membuat dokumen 
• Mencatat pembukuan 
• Gaji 

STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD 



KEPALA SKPD 

PENGGUNA ANGGARAN 

PPK-SKPD 

SEKRETARIS/TU 

Ka UPT 

KUASA PENGGUNA ANGG. 

Ka SKPD 

KUASA PENGGUNA ANGG. 

Kasubbid Kasubbid 

PPTK PPTK 

MODEL 1 STUKTUR ORGANISASI 



KEPALA SKPD 

PENGGUNA ANGGARAN 

PPK-SKPD 

SEKRETARIS/TU 

Ka UPT 

PPTK 

Ka SKPD 

PPTK 

MODEL 2 STUKTUR ORGANISASI 



SEKDA 

Pj. Pengguna Anggaran 

Kasubbag TUK 

PPK SKPD 

ASISTEN 

Kuasa Pengguna Angg. 

KABAG/KARO 

PPTK 

MODEL 3 STUKTUR ORGANISASI SETDA 



SEKDA KAB/KOT 

Pengguna Anggaran 

Kasubbag TU 

PPK-SKPD 

KABAG 

Kuasa Pengguna Angg. 

Kasubbag 

PPTK 

KPA = PEMBUAT KOMITMEN 

MODEL 3 STUKTUR ORGANISASI SETDA 

KAB/KOTA 



Tugas dan Fungsi Organisasi 



Definisi Para Pengelola Keuangan 

• Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian negara/lembaga  

• Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang memperoleh kuasa 

dari PA untuk Melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung 

jawab Penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga 

Yang bersangkutan. 

• Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK pejabat 

yang melaksanakan kewenangan PA/KPA Untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas 

beban APBN 

• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah 

pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan 

pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran. 



Definisi Para Pengelola Keuangan 

• Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya  

• Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD  

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

• Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD 
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Tugas PA 

PA Perpres 16/18 

• melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; 

• mengadakan perjanjian dengan pihak lain 
dalam batas anggaran belanja yang telah 
ditetapkan; 

• menetapkan perencanaan pengadaan; 

• menetapkan dan mengumumkan RUP; 

• melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa; 

• menetapkan Penunjukan Langsung untuk 
Tender/Seleksi ulang gagal; 

• menetapkan PPK; 

• menetapkan Pejabat Pengadaan; 

• menetapkan PjPHP/PPHP; 

• menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

• menetapkan tim teknis; 

• menetapkan tim juri/tim ahli untuk 
pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; 

• menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; 
dan 

• menetapkan pemenang pemilihan/ 
Penyedia untuk metode pemilihan 

PA APBN 

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
• menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang; 

• menetapkan pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan penerimaan 
negara; 

• menetapkan pejabat yang bertugas 
melakukan pengelolaan utang dan 
piutang; 

• melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; 

• menetapkan pejabat yang bertugas 
melakukan pengujian dan dan perintah 
pembayaran; 

• menggunakan barang milik negara; 

• menetapkan pejabat yang bertugas 
melakukan pengelolaan barang milik 
negara; 

• mengawasi pelaksanaan anggaran; 

• menyusun dan menyampaikan laporan 
keuangan; 

PA APBD 

• menyusun RKA-SKPD; 
• Menyusun DPA-SKPD 
• melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran 
belanja; 

• Melaksanakan anggaran SKPD yang 
dipimpinnya 

• melakukan pengujian atas tagihan dan 
memerintahkan pembayaran; 

• melaksanakan pemungutan penerimaan 
bukan pajak; 

• Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama 
dengan pihak lain dalam batas anggaran 
yang telah ditetapkan; 

• Menandatangani SPM 

• mengelola utang dan piutang; 

• mengelola barang milik daerah; 

• mengawasai pelaksanaan anggaran; 

• menyusun dan menyampaikan laporan 
keuangan; 

• Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD 

• Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD 
yang dipimpinnya.dalam rangka PKD 

• Bertqanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas kepada Kepala Daerah melalui 
Sekda 

Kementerian Negara/lembaga yang 

dipimpinnya 

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA 

bertindak sebagai PPK 



Tugas KPA 

KPA Perpres 16/18 

• KPA Dalam pengadaan melaksanakan 
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan 
dari PA 
 

• melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; 

• mengadakan perjanjian dengan pihak lain 
dalam batas anggaran belanja yang telah 
ditetapkan; 

• menetapkan perencanaan pengadaan; 

• menetapkan dan mengumumkan RUP; 

• melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa; 

• menetapkan Penunjukan Langsung untuk 
Tender/Seleksi ulang gagal; 

• menetapkan PPK; 

• menetapkan Pejabat Pengadaan; 

• menetapkan PjPHP/PPHP; 

• menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

• menetapkan tim teknis; 

• menetapkan tim juri/tim ahli untuk 
pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; 

• menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; 
dan 

• menetapkan pemenang pemilihan/ 
Penyedia untuk metode pemilihan 

KPA APBN 

• menyusun DIPA; 
• menetapkan PPK untuk melakukan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran 
anggaran Belanja Negara 

• menetapkan PPSPM untuk melakukan 
pengujian tagihan dan perintah 
pembayaran atas beban anggaran 
negara; 

• menetapkan panitia/pejabat yang terlibat 
dalam pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran; 

• menetapkan rencana pelaksanaan 
kegiatan & rencana pencairan dana; 

• memberikan supervisi, konsultasi, dan 
pengendalian pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran; 

• mengawasi penatausahaan dokumen dan 
transaksi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 

• menyusun laporan keuangan dan kinerja 
sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. 

KPA APBD 

• KPA dalam melaksanakan tugas mendapat 
pelimpahan sebagian kewenangan dari 
Pengguna Anggaran 

 

 

• melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran 
belanja; 

• melaksanakan anggaran unit SKPD yang 
dipimpinnya; 

• melakukan pengujian atas tagihan dan 
memerintahkan pembayaran; 

• mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama 
dengan pihak lain dalam batas anggaran 
yang telah ditetapkan; 

• menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 

• mengawasi pelaksanaan anggaran unit 
kerja yang dipimpinnya; dan 

• melaksanakan tugas-tugas kuasa 
pengguna anggaran lainnya berdasarkan 
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat 
pengguna anggaran 

Pelimpahan tersebut meliputi : 

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, KPA 

sekaligus bertindak sebagai PPK 



Tugas PPK atau PPTK 

PPK APBN 

 
• menyusun rencana pelaksanaan Keg 

& rencana pencairan dana; 
• menerbitkan SPPBJ; 

• membuat, menandatangani dan 
melaksanakan perjanjian dengan 
Penyedia B/J; 

• melaksanakan Keg swakelola 

• memberitahukan kepada Kuasa BUN 
atas perjanjian yang dilakukannya; 

• mengendalikan pelaksanaan 
perikatan; 

• menguji & menandatangani surat 
bukti mengenai hak tagih kepada 
negara; 

• Membuat & ttd SPP 

• Melaporkan pelaksanaan keg 
kepada KPA 

• Menyerahkan hasil pekerjaan 
kepada KPA 

• Menyimpan dan menjaga keutuhan 
dokumen pelaksanaan kegiatan 

• Melaksanakan tugas dan wewenang 
lain berkaitan dengan komitman 

PPK Perpres 16/18 

• Menyusun perencanaan pengadaan 
• Menetapkan Spek teknis/KAK 
• Menetapkan rancangan kontrak 
• Menetapkan HPS 
• Menetapkan SPPBJ 
• Mengendalikan kontrak 
• Melaporkan pelaksanaan dan 

penyelesaian keg kpd PA/KPA 
• Dst 
• Dst 

 
• Melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja 

• Mengadakan dan menetapkan 
perjanjian dengan pihak lain 

PPTK 

• Mengendalikan Pelaksanaan 
Kegiatan 

• Melaporkan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan 

• Menyiapkan dokumen anggaran 
atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan (dokumen 
administrasi kegiatan dan dokumen 
administrasi terkait pembayaran) 

• Melaksanakan kegiatan pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur 
pengadaan barang/jasa 

Dalam rangka melakukan Komitmen 

PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan 

atasan langsung pejabat yang 

bersangkutan 



Tugas PPSPM atau PPK SKPD 

PP SPM 

• menguji kebenaran SPP beserta 
dokumen pendukung 

• menolak dan mengembalikan SPP, 
apabila SPP tidak memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan; 

• membebankan tagihan pada mata 
anggaran yang telah disediakan; 

• menerbitkan SPM; 

• menyimpan dan menjaga keutuhan 
seluruh dokumen hak tagih; 

• melaporkan pelaksanaan pengujian 
dan perintah 

• pembayaran kepada KPA 

PPK SKPD 

• meneliti kelengkapan SPP-LS PBJ 
yang disampaikan oleh bendahara 
pengeluaran dan diketahui/ disetujui 
oleh PPTK; 

• meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU dan SPP-LS yang 
diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 

• melakukan verifikasi SPP; 

• menyiapkan SPM; 

• melakukan verifikasi harian atas 
penerimaan; 

• melaksanakan akuntansi SKPD; dan 

• menyiapkan laporan keuangan SKPD 



PEMISAHAN  KEWENANGAN 

APBN 

 
• PA/KPA 

• PPK 

• PP-SPM 

• Bendahara 

APBD 

 
• PA/KPA 

• PPTK 

• PPK-SKPD 

• Bendahara 

_ 

Check and balances : 
PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM dan Bendahara 

PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai PPTK dan/atau Bendahara 



Komitmen 



Siapakah yang berhak 

menandatangani 

kontrak? 

Hot Issue 



Pejabat Penandatangan Kontrak 

• Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut 

kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan 

penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. (Pasal 1 

angka 44 Perpres 16/2018) 

• Bagian Kontrak disebutkan para pihak yang berkontrak adalah 

penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak 

(PA/KPA/PPK). (Perlem LKPP 9 Tahun 2018) 

• Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau 

PPK (Kep Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 

LKPP Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2018 ttg SBD. 

 

 



Pejabat Penandatangan Kontrak 

• PA memiliki tugas & kewenangan : 

 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 

 Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan 

PA dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA 

• KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan 

kewenangan yang terkait dengan : 

 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/atau 

 mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah 

 

 



Pejabat Penandatangan Kontrak 

Bila dalam suatu instansi 

terdapat 10 kegiatan dengan 

kontrak, dapatkah kontrak 

tersebut dibagi ke para 

pihak? 



Definisi Komitmen 

• Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan 

sesuatu ; Kontrak (sumber : KKBI) 

• Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan 

pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan 

pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu (Radev & khemani, 

2007) 

• Komitmen merupakan Keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja negara.     (PP 45 Tahun 2013) 

 

 

 



Pejabat Pembuat Komitmen 

Per-66/2005 

Perpres 8/2006 PMK 190/2012 
PP 45/2013 

Perpres 54/2010 
Perpres 16/2018 

Pejabat yang diberi kewenangan 

untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja/penanggung 

jawab kegiatan/Pembuat Komitmen 

"Pengguna barang/jasa atau 

pejabat yang disama-kan 

sebagai pemilik pekerjaan 

yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa" 

Pejabat yang melaksanakan 

kewenangan PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau 

tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas 

beban APBN 

Pejabat yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa 

pejabat yang diberi  kewenangan oleh PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja negara/anggaran belanja daerah. 



PEMBUATAN KOMITMEN 

Secara umum terdapat dua jenis komitmen. 

Komitmen khusus (specific commitment) adalah komitmen yang 

menimbulkan Kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran 

dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah 

penerbitan persetujuan Kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 

komitmen yang berkelanjutan (Continuing commitment) merupakan 

komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi 

oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan Pada adanya kontrak 

tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan Sejenisnya termasuk 

dalam continuing commitment (radev & khemani, 2007) 

 



PEMBUATAN KOMITMEN 

• Pelaksanaan kegiataan dan penggunaan anggaran pada DIPA 

yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui 

pembuatan komitmen 

• Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk : 

• Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/ 

jasa dan/ atau 

• Penetapan keputusan 

• Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 

cukup tersedia. (Pasal 3 UU 1/2004) 



PEMBUATAN KOMITMEN 

• Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan 

melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah 

ditetapkan dalam DIPA (Pasal 57 PP 45/2013) 

• SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, 

dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD 

(Pasal 54 PP 58/2005)  

 

 

 

 

 



PEMBUATAN KOMITMEN 

• Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas 

pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran 

berikutnya disahkan dan berlaku efektif. 

• Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat 

digunakan untuk kebutuhan lain 

• Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat 

dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan 



SYARAT PPK 

Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK, yaitu : 

1. Memiliki integritas dan disiplin; 

2. Menandatangani Pakta Integritas 

3. Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas PPK; 

4. Berpendidikan S1 atau setara 

5. Memiliki kemampuan manajerial level 3. 

 

Perlem 15/2018 

 



SYARAT PPK 

- Syarat PPK - Memiliki sertifikat PBJ Dasar 

- S1 atau III/a atau setara III/a 

- Pengalaman pbj min 2 tahun 

- Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 

bidang tugas 

 

Perlem 15/18 ttg Pelaku PBJ : 

- S1 atau III/a atau setara III/a 

- Memiliki kemampuan manajerial level 3 

- Boleh ASN, pengelola pengadaan atau 

personil lain 

Psl 88 

 

Level 3 : 

Menengah (intermediate), dengan kriteria: 

1)  mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara 

terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya; 

2)  mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan 

langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat; 

3)  mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek 

pelaksanaan pekerjaan teknis; 

4)  mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan 

5) mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas 

pekerjaan kelompok/tim 
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PPTK adalah Pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 

(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 

bidang tugasnya 

• Penetapan  PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, 

dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya 

ditetapkan Kepala Daerah 

• PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan structural 

sesuai tugas dan fungsinya 

• Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan 

structural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum 

selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 



PELIMPAHAN WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI 



ATRIBUSI, DELEGASI, & MANDAT 

Dalam hukum administrasi, dikenal 3 sumber kewenangan, 

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat 

•Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan 

dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang 

dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau undang-

undang  

•Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan 

dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 

sepenuhnya kepada penerima delegasi  

 



ATRIBUSI, DELEGASI, & MANDAT 

•Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan 

dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi 

kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang 

lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat tetap berada pada pemberi mandat  

 

 

 



ATRIBUSI, DELEGASI, & MANDAT 

Bentuk Mandat Delegasi 

Hakikat Penugasan Pelimpahan Wewenang 

Prosedur pelimpahan Dalam hubungan rutin 

atasan bawahan 

Dari suatu organ ke organ 

pemerintah lain dgn Per-UU 

Tanggung Jawab Jabatan 

& Tanggung Jawab Gugat 

Tetap pada pemberi 

Mandat 

Beralih ke penerima 

delegasi 

Tanggung jawab pribadi 

Karen maladministrasi 

Menjadi tanggung jawab 

pelaku 

Menjadi tanggung jawab 

pelaku 

Kemungkinan si pemberi 

menggunakan wewenang 

lagi 

Setiap saat dapat 

menggunakan sendiri 

wewenang itu 

Tidak dapat menggunakan 

wewenanag itu kecuali 

setelah ada pencabutan 

dengan berpegang pada 

asas “contarius actus” 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

•Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung 

jawab secara formal dan materiil kepada Presiden 

atas pelaksanaan kebijakan anggaran K/L yang 

dikuasainya 

• Tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab 

atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/ 

lembaga yang dipimpinnya  

• Tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab 

atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai 

atas beban anggaran negara  

 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

• KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil 
kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada 

dalam penguasaannya. 

• Tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab 

atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA 

• Tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab 

atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) 

yang dihasilkan atas beban anggaran negara  

 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

• PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan 

akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai 

hak tagih kepada negara. 

• PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, 

kelengkapan, dan keabsahan administrasi. 

 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

• KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada PA 

• PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada KPA 

 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan 

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 

dasar penerimaan atau pengeluaran atas beban APBN/ 

APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material 

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 

dimaksud.  

(Pasal 18 UU 1/2004) 



Tanggung Jawab Pengelola Keuangan 

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan 

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 

dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 

APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material 

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 

dimaksud.  

Kebenaran dimaksud adalah kebenaran atas penggunaan 

anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai 

kewenangan pejabat yang bersangkutan 

(Pasal 121 PP 12/2019) 



Terima Kasih 


