
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas 

Jember tentunya membutuhkan anggaran  dalam melaksanakan target 

pekerjaan yang akan diselesaikan. Dalam melaksanakan kegiatan 

tentunya harus ada perencaan yang disusun dengan matang dan 

akuntabel, kemudian ketika merealisasikan kegiatan juga harus sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat, dan kegiatan tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara fisik (output) maupun administrasi 

pertanggungjawaban keuangannya. 

 Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dengan 

metode pembayaran langsung kepada pihak ketiga atau pihak 

penyedia yang menyelesaikan pekerjaan tersebut, di Universitas 

Jember terbagi dalam pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) berlaku 

untuk pekerjaan di bawah 200 Juta Rupiah, dan pengadaan secara 

Lelang/Tender berlaku untuk pekerjaan diatas 200 Juta Rupiah. 

Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 28 bentuk kelengkapan 

kontrak PL dengan menyertakan bukti pembelian/pembayaran 

maksimal pengadaan paling banyak Rp. 10.000.000, kemudian dengan 

ditambahkan kuitansi untuk pengadaan paling banyak Rp. 50.000.000, 

kemudian ditambahkan Surat Perintah Kerja digunakan untuk 

Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp. 

100.0000.000,-, pengadaan barang/jasa lainnya paling sedikit Rp. 

50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- dan 

pengadaan pekerjaan konstruksi paling banyak Rp. 200.000.000,-.  

Pada buku saku yang disusun ini berfokus pada pengadaan 

barang kode akun belanja 52 belanja di bawah 50 Juta Rupiah dengan 

menjelaskan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan secara informatif agar penyusun SPJ LS di bawah 50 Juta 



Rupiah memiliki panduan yang berguna untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam melengkapi dokumen sehingga pencairan 

kepada pihak ketiga dapat segera diberikan. 

Penyusunan pertanggungjawaban keuangan belanja barang di 

bawah 50 juta rupiah ini mengacu pada Perpres No. 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
LS BELANJA BARANG DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH 

  

Ketika melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan LS belanja barang di bawah 50 Juta Rupiah harus sesuai 

dengan ketentuan yang terdiri dari : 

1. Faktur Pajak 

Pajak pada belanja barang di atas Rp. 2.200.000,- dikenakan PPN 

sebanyak 11% dari nominal belanja dan PPh 22 sebanyak 1,5% 

dari nominal belanja. Pada faktur pajak dijabarkan total belanja 

pada pekerjaan penyedia kemudian dikurangi PPN dan PPh. Batas 

pembayaran pajak maksimal satu bulan setelah input pada e 

billing.  

 

2. Kuitansi 

Merupakan bukti pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen 

kepada pihak penyedia dengan berisi nominal kotor sebelum 

dipungut pajak dan uraian pembayaran. Kuitansi dibubuhkan 

materai 10.000 pada kolom tanda tangan penyedia dengan 

belanja diatas 5 Juta Rupiah. 

 

3. BAST 

Merupakan Berita Acara Serah Terima bahwa pekerjaan telah 

selesai dilaksanakan, pada BAST ini pihak penyedia menyatakan 

telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati di SPK kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

Kemudian yang melaksanakan verifikasi pekerjaan telah sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ada Tim Penerima Hasil 



Pekerjaan, apabila pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai maka 

dilakukan pendatanganan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan. 

 

4. Surat Perintah Kerja 

Merupakan surat perintah kerja kepada penyedia yang ditetapkan 

oleh PPK untuk dilaksanakan sesuai dengan uraian pekerjaan yang 

tertera dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelesaian 

yang telah disepakati. Kemudian Surat Perintah Kerja dicetak 

sebanyak du rangkap, untuk rangkap yang pertama pada kolom 

tanda tangan PPK disertakan materai Rp. 10.000,- dan pada 

rangkap kedua pada kolom tanda tangan penyedia disertakan 

materai Rp. 10.000,-. 

 

5. HPS 

Merupakan Harga Perkiraan Sendiri dengan penetapan harga 

barang yang ditetapkan oleh PPK dan telah diperhitungkan biaya 

tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

 

6. Surat Usulan Pengadaan 

Surat Usulan Pengadaan ditujukan kepada Wakil Rektor II dan 

dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

7. KAK 

Merupakan Kerangka Acuan Kerja yang berisi lembar pengesahan 

anggaran dan susunan KAK itu sendiri yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rasionalitas, Maksud dan Tujuan, Target/ sasaran, 

Nama Organisasi Pengadaan Barang, Sumber Dana dan Perkiraan 

Biaya, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli/terampil, 

spesifikasi teknis, pelatihan, jadwal kegiatan, keberlanjutan, dan 

PIC. Kemudian KAK ini ditandatangani oleh pihak PIC. 

 



8. Company Profile 

Berisi tentang profil singkat penyedia yang melaksanaan 

pekerjaan dengan menampilkan izin yang telah dimiliki oleh 

penyedia seperti SIUP, NIB, NPWP, SPT tahunan, Rekening Bank 

Penyedia dan KTP penyedia. Keterangan izin usaha yang dimiliki 

oleh penyedia harus sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh pihak penyedia. 

Setelah dilakukan penyusunan pertanggungjawaban 

belanja barang di bawah 50 Juta Rupiah dengan benar sesuai 

dengan ketentuan diatas, maka dokumen pertanggungjawaban 

dapat diajukan ke bagian keuangan kantor pusat Universitas 

Jember untuk selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen, Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh 

PPSM, pembayaran pajak, penerbitan bukti transfer, dan 

penerbitan SP2D. Kemudian setelah itu dilakukan pembayaran 

langsung ke rekening penyedia yang telah menyelesaikan 

pekerjaan. Mengenai format susunan pertanggungjawaban 

belanja barang di bawah 50 Juta Rupiah akan dilampirkan pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 Faktur Pajak 

 



Keterangan Gambar 1.1 Faktur Pajak 

1. Diisi kode dan nomor seri pajak 

2. Diisi Nama, Alamat dan NPWP penyedia 

3. Diisi nama barang yang ada dalam pekerjaan penyedia 

4. Diisi dengan harga jual barang 

5. Diisi dengan total harga jual barang 

6. Diisi dengan nominal Dasar Pengenaan Pajak 

7. Diisi dengan total PPN sebesar 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.2 Kuitansi 

 

Keterangan Gambar 1.2 Kuitansi 

1. Diisi dengan nominal angka uang  

2. Diisi dengan huruf dari nominal uang 

3. Diisi dengan uraian pengadaan barang yang dikerjakan oleh 

penyedia 

4. Diisi dengan tanda tangan penyedia dan bermaterai 10.000 bila 

diatas 5 juta rupiah 

5. Diisi dengan tanda tangan Pajabat Pembuat Komitmen 

 



Gambar 1.3 BAST 

 

 

 

 



 

Keterangan Gambar 1.3 BAST 

1. Diisi dengan judul pekerjaan dan lokasi pekerjaan 

2. Diisi dengan nomor, tanggal, dan lampiran 

3. Diisi dengan hari 

4. Diisi dengan tanggal 

5. Diisi dengan bulan 

6. Diisi dengan Nama PPK 

7. Diisi dengan Nama, Jabatan, dan Alamat Penyedia 

8. Diisi dengan judul pekerjaan 

9. Diisi dengan nomor dan tanggal 

10. Diisi dengan judul pekerjaan dan capaian yang dikerjakan 

11. Diisi dengan tanda tangan pihak penyedia 

12. Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen 

13. Diisi dengan nama ketua dan anggota Tim Penerima Hasil 

Pekerjaan kemudian ditanda tangani 

 

 

 

 

 

 



 

Keterangan Gambar Lampiran BAST 

1. Diisi dengan nomor dan tanggal 

2. Diisi dengan judul pekerjaan 

3. Diisi dengan rincian uraian pekerjaan 

4. Diisi dengan jumlah satuan pekerjaan 

5. Diisi dengan jumlah barang yang telah dikerjakan 

6. Diisi dengan jumlah pekerjaan yang belum dikerjakan 

7. Diisi dengan tanda tangan pihak penyedia 

8. Diisi dengan judul pekerjaan 

9. Diisi dengan nama ketua dan anggota Tim Penerima Hasil 

Pekerjaan kemudian ditanda tangani 



Gambar  .4 Surat Perintah Kerja 

 

Keterangan Gambar 1.4 Surat Perintah Kerja 

1. Diisi dengan nomor dan tanggal surat 

2. Diisi dengan judul paket pekerjaan 

3. Diisi dengan lama menyelesaikan pekerjaan 

4. Diisi dengan rincian paket pekerjaan 

5. Diisi dengan volume dan satuan rincian pekerjaan 

6. Diisi dengan harga satuan 

7. Diisi dengan total harga 

8. Diisi dengan jumlah total harga 

9. Diisi dengan nama dan tanda tangan penyedia 

10. Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat Pembuat 

Komitmen 



Gambar 1.5 HPS 

 

Keterangan Gambar 1.5 HPS 

1. Diisi dengan unit kerja 

2. Diisi dengan kode MAK  

3. Diisi dengan judul pekerjaan 

4. Diisi dengan nama barang / pekerjaan 

5. Diisi dengan spkesifikasi barang / pekerjaan 

6. Diisi dengan jumlah barang / pekerjaan 

7. Diisi dengan satuan barang / pekerjaan 

8. Diisi dengan harga barang / pekerjaan 

9. Diisi dengan total harga barang / pekerjaan 

10. Diisi dengan tanggal HPS 

11. Diisi dengan tanda tangan dan nama Pejabat Pembuat 

Komitmen 



Gambar 1.6 Surat Usulan Pengadaan 

Keterangan Gambar 1.6 Surat Usulan Pengadaan 

1. Diisi dengan tanggal surat 

2. Diisi dengan nomor surat 

3. Diisi dengan jumlah lampiran surat 

4. Diisi dengan perihal surat 

5. Diisi dengan uraian maksud dan tujuan dalam surat 

6. Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon kepala satuan 

 



Gambar 1.7 KAK 

 

Keterangan Gambar 1.7 KAK 

1. Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen 

2. Diisi dengan judul nama paket pekerjaan 

 

 



 

Keterangan Gambar 1.7 KAK 

1. Diisi dengan judul pekerjaan 

2. Diisi dengan satuan unit kerja 

3. Diisi dengan satuan kerja 

4. Diisi dengan alamat satuan kerja 

5. Diisi dengan besaran dana 

6. Diisi dengan sumber dana 

7. Diisi dengan tanggal pengesahaan 

8. Diisi dengan tanda tangan dan nama pimpinan unit kerja 

 



 



 

Keterangan gambar 1.8 KAK 

1. Diisi dengan judul pekerjaan 

2. Diisi dengan latar belakang pekerjaan 

3. Diisi dengan rasionalitas pekerjaan 

4. Diisi dengan maksud dan tujuan pekerjaan 

5. Diisi dengan target/sasaran pekerjaan 

6. Diisi dengan nama organisasi pengadaan barang 

7. Diisi dengan sumber dana dan perkiraan biaya pekerjaan 

8. Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

9. Diisi dengan tenaga ahli/terampil pelaksana pekerjaan 

10. Diisi dengan spesifikasi teknis pekerjaan 

11. Diisi dengan pelatihan yang diperlukan dalam pekerjaan 

12. Diisi dengan jadwal kegiatan pekerjaan 

13. Diisi dengan keberlanjutan pekerjaan 

14. Diisi dengan program dalam pekerjaan 

15. Diisi dengan PIC pekerjaan 

16. Diisi dengan tanggal KAK 

17. Diisi dengan tanda tangan dan nama pimpinan unit kerja 

 

 

 

 

 

 

 


