WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang

: bahwa dalam rangka evaluasi dan penataan perangkat
daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1956
tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah;

-25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2016 Nomor 9 Seri D.1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
3. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah.
8. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah.
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana Operasional Badan Pengelola
Keuangan Daerah di Lapangan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat
PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
15. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja adalah Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah.
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KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur
penunjang
urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan.
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan; dan
3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi
Keuangan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
3. Sub Bidang Perbendaharaan.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Verifikasi;
2. Sub Bidang Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Akuntansi.
f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
2. Sub Bidang Penatausahaan; dan
3. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan
Penghapusan.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan
Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
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TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4
(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi
pengelolaan
keuangan
daerah
penunjang
urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan
daerah;
b. pelaksanaan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan
keuangan daerah;
d. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan
daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan
rencana strategis pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah berdasarkan rencana strategis daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang undangan agar tercapai target kerja sesuai
dengan rencana;
c. membina bawahan di lingkup Badan Pengelola
Keuangan Daerah dengan cara rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkup
Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan
tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan
serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan
Kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah;
f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan
Bidang Pendapatan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target
kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
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Daerah;
h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah;
i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah;
j. menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
k. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan
cara membandingkan rencana dengan realisasi
kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Badan
Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan rencana
kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; dan
m. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan
program
administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;
c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata
laksana serta kehumasan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a.

merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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membagi tugas kepada bawahan di Lingkup
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan
berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk
pelaksanaan
tugas
kepada
bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum
Kepegawaian berdasarkan prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka pencapaian program
kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
f. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pencapaian program kegiatan Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
g. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
tandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Lingkup
Sekretariat dengan cara membandingkan rencana
operasional
dengan
tugas-tugas
yang
telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas pada Sekretariat
berdasarkan dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan
kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta
kehumasan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
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Kepegawaian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
e. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi
umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
menciptakan tertib administrasi di Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
f. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan
pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib
administrasi di Badan Pengelola Keuangan DaerahKota
Padang Panjang;
g. memproses
dan
mengelola
pengembangan
dan
pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
h. mengevaluasi pelakasanaan tugas di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar tercapai target kinerja
yang diinginkan;
i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan kegiatan;
j. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan tugas yang
telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menyelenggarakan program keuangan, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.
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pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penatausahaan keuangan;
b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a.

merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan
program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bagian Keuangan Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkup Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. memfasilitasi pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan
prosedur
yang
berlaku
agar
tercapai
tertib
administrasi penatausahaan keuangan daerah;
f. menyusun dan memproses perencanaan sesuai
dengan program kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan;
g. menyusun dan memproses evaluasi dan pelaporan
sesuai dengan program kerja Badan Pengelola
Keuangan
Daerah
berdasarkan
prosedur
dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan;
h. melaksanakan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
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Bidang Pendapatan
Pasal 8
(1) Bidang Pendapatan yang dikepalai oleh Kepala Bidang
Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang
Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran,
penetapan dan pembukuan serta penagihan dan
keberatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang pendataan dan pendaftaran;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang penetapan dan pembukuan;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang penagihan dan keberatan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan
operasional
di
lingkup
Bidang
Pendapatan sesuai dengan program kerja Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
sebagai
pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkup Bidang Pendapatan sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Pendapatan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
e. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pendataan dan
Pendaftaran sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tercapai target kinerja yang
diharapkan;
f. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penetapan dan
Pembukuan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tercapai target kinerja yang
diharapkan;
g. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penagihan dan
Keberatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan
h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
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pelaksanaan kegiatan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Bidang Pendapatan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j. membuat
laporan
pelaksanaan
tugas
Bidang
Pendapatan
sesuai
dengan
tugas
yang
telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 9
(1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang dikepalai
oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran
dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi
daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
pendataan dan pendaftaran;
b. pengelolaan urusan pendataan dan pendaftaran
meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan
PBB-P2;
c. pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan
asli daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan dan kebijakan teknis Sub
Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan
program kerja Bidang Pendapatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. merencanakan Program Kerja kegiatan dan anggaran
berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub
Bidang Pendataan dan Pendaftaran berpedoman
kepada rencana strategis Badan Pengelola Keuangan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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membuat dan menyiapkan bahan kelengkapan
administrasi daftar induk dan kartu pengenal wajib
pajak dan wajib retribusi daerah sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
mendukung pelaksanaan Pajak, Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Hotel, Restoran,
Air Tanah, Reklame dan Pajak Lainnya;
g. menyiapkan dan merencanakan Pembuatan Surat
Penetapan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (PBB-P2) dan lampirannya
berdasarkan
prosedur
yang
berlaku
untuk
perlengkapan wajib pajak
yang melaporkan,
pembetulan dan objek pajak baru;
h. melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak
dan subjek pajak, Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Air Tanah, Restoran, Hotel
dan Reklame serta pajak lainnya berdasarkan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya data
yang akurat;
i. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Sistem
Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan (SISMIOP PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang
tugas;
j. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
k. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pendataan dan
Pendaftaran sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
l. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 10
(1) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan yang dikepalai
oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan
dan pembukuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
penetapan dan pembukuan;
b. pengelolaan urusan penetapan dan pembukuan
meliputi Wajib Pajak daerah dan memberi kartu
pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD];
dan
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tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penetapan dan
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.

merencanakan kegiatan dan kebijakan teknis Sub
Bidang Penetapan dan Pembukuan sesuai dengan
program kerja Bidang Pendapatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
melaksanakan dan meneliti rencana pendapatan
Perangkat Daerah sesuai dengan potensi pendapatan
dan ketentuan yang berlaku untuk penyusunan target
pendapatan;
melakukan penghitungan besaran dan penetapan
besarnya pajak atas permohonan wajib pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar
penetapan pajak daerah;
meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
dari wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku
sebagai dasar pembayaran pajak daerah;
memproses dan menerbitkan surat ketetapan pajak
daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)
berdasarkan peraturan yang berlaku serta Nilai Jual
Objek Pajak ( NJOP ) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai dasar pembayaran pajak daerah;
menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi
penerimaan dan tunggakan pajak daerah berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
penyusunan laporan pendapatan;
melaksanakan verfikasi dan validasi kelengkapan
administrasi transaksi Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi;
melaksanakan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk pedoman pelaksanaan tugas;
melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penetapan dan
Pembukuan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
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tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 11
(1) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan yang dikepalai oleh
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai
tugas
menyelenggarakan
program
penagihan
dan
keberatan pajak dan retribusi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
penagihan dan keberatan;
b. pengelolaan urusan penyetoran pajak; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan dan kebijakan teknis Sub
Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan
program kerja Bidang Pendapatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. menyiapkan bahan
dan melaksanakan penagihan
pajak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan pajak
daerah;
f. melaksanakan
dan
mengkoordinir
pemungutan
retribusi daerah yang dilaksanakan oleh instansi atau
dinas terkait berdasarkan prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan
pajak daerah;
g. melayani dan memproses permohonan keberatan,
angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan,
keringanan,
dan
pembebasan
pajak
daerah
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah;
h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan dan
Keberatan
sesuai
dengan
tugas
yang
telah
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secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Bagian Keempat
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Pasal 12
(1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang dikepalai oleh
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola
Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi
penyusunan dan pengendalian anggaran, data dan
informasi keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan
perbendaharaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program penyusunan dan pengendalian anggaran;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program data dan informasi keuangan daerah;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pengelolaan kas daerah;
d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program perbendaharaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian
tugas
Kepala
Bidang
Anggaran
dan
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Anggaran
dan Perbendaharaan sesuai dengan program kerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkup Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Anggaran dan Data
Informasi Keuangan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja
yang diharapkan;
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mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas
Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
g. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Bidang Anggaran dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran
dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 13
(1) Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan yang
dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data
Informasi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan
program penyusunan anggaran meliputi dokumen
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan pengelolaan data informasi daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi
Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
anggaran dan data informasi keuangan;
b. pengelolaan
urusan
sistem
penyusunan
dan
pengendalian anggaran serta data informasi daerah;
dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data
Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. merencanakan kegiatan dan kebijakan teknis Sub
Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan sesuai
dengan program kerja Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas; Sub Anggaran dan Data Informasi Keuangan;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
menyiapkan
dan
melaksanakan
penyusunan
rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon
Anggaran Sementara
(KUA-PPAS)
dan Kebijakan
Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka pencapaian sistem anggaran
berbasis kinerja;
menyiapkan
dan
melaksanakan
penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian sistem
anggaran berbasis kinerja;
melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Padang
Panjang berdasarkan prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka penyusunan dan pengendalian
anggaran dan belanja daerah;
melaksanakan,
mengelola,
mengawasi
dan
mengendalikan kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai database pengelolaan
keuangan daerah;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis
data dan informasi keuangan daerah berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah;
melaksanakan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk pedoman pelaksanaan tugas;
melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penyusunan
Anggaran
sesuai
dengan
tugas
yang
telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah yang dikepalai oleh
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai
tugas menyelenggarakan program pengelolaan kas daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan kas daerah;
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dan
penyelenggaraan
program
pengelolaan kas daerah; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.

merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas
Daerah sesuai dengan program kerja Bidang Anggaran
dan Perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Pengelolaan Kas Daerah;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. memproses
administrasi
dana
transfer
dan
pembiayaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang
berlaku untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
f. melaksanakan pengelolaan kas daerah sesuai dengan
prosedur dan aturan yang berlaku dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan;
g. melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah
sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah;
h. melaksanakan
pengelolaan
seluruh
bukti
asli
kepemilikan kekayaan daerah sesuai dengan prosedur
dan aturan yang berlaku dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah;
i. melaksanakan
pengelolaan
penerbitan
Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) untuk
dana Biaya Operasional sekolah (BOS), dana Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan dana Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan prosedur dan
aturan yang berlaku untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
j. melaksanakan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk pedoman pelaksanaan tugas;
k. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pengelolaan
Kas Daerah sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
l. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
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(1) Sub Bidang Perbendaharaan yang dikepalai oleh Kepala
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dalam
menyelenggarakan program perbendaharaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program Perbendaharaan;
b. pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
c. penyelenggaraan
kebijakan
teknis
untuk
penataanusahaan keuangan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang
dimaksud pada ayat (1) adalah:

Perbendaharaan

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan
sesuai dengan program kerja Bidang Perbendaharaan
dan Akuntansi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Perbendaharaan;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Perbendaharaan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Perbendaharaan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
e. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
dalam rangka peningkatan kualitas kinerja keuangan
daerah;
f. melaksanakan pengelolaan Surat Penyediaan Dana
(SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pelaksanaan tugas;
h. menyusun Laporan Perkiraan Belanja Bulanan dan
Laporan Posisi Kas Bulanan berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan bagi pemerintah pusat;
i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
j. melaporkan
hasil
kegiatan
Sub
Bidang
Perbendaharaan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
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tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan;
Bagian Kelima
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 16
(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dikepalai oleh
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan
Daerah di bidang Akuntansi yang meliputi akuntansi,
verifikasi dan pelaporan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang akuntansi;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang verifikasi;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program di bidang pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan
operasional
di
lingkup
Bidang
Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang
Akuntansi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
e. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Akuntansi sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tercapai target kinerja yang diharapkan;
f. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Verifikasi sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tercapai target kinerja yang diharapkan;
g. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pelaporan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tercapai target kinerja yang diharapkan
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Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;
j. membuat
laporan
pelaksanaan
tugas
Bidang
Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 17
(1) Sub Bidang Verifikasi yang dikepalai oleh Kepala Sub
Bidang Verifikasi mempunyai tugas
menyelenggarakan
program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan
pertanggungjawaban keuangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program verifikasi;
b. pelaksanaan
verifikasi
laporan
keuangan
pertanggungjawaban perangkat daerah; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Verifikasi sesuai
dengan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Verifikasi;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Verifikasi sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Verifikasi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
e. memverifikasi administrasi penatausahaan keuangan
perangkat
daerah
berdasarkan
prosedur
dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan
kualitas pelaporan keuangan;
f. menghimpun laporan bulanan realisasi anggaran
perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan aturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
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anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Verifikasi
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 18
(1) Sub Bidang Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub
Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan
program pelaporan keuangan daerah atas pelaksanaan
pertanggungjawaban keuangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pelaporan keuangan; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan sesuai
dengan program kerja Bidang Akuntansi dan
Pelaporab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Pelaporan;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
e. menyusun laporan prognosis dan laporan realisasi
anggaran secara berkala berdasarkan prosedur dan
aturan yang berlaku dalam rangka konsolidasi
penyusunan laporan keuangan;
f. memfasilitasi dan mengevaluasi laporan realisasi
anggaran perangkat daerah berdasarkan prosedur dan
aturan yang berlaku dalam rangka konsolidasi
penyusunan laporan keuangan;
g. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan
prosedur dan aturan yang berlaku dalam rangka
akuntabilitas kinerja keuangan;
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Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas
untuk pedoman pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pelaporan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 19
(1) Sub Bidang Akuntansi yang dikepalai oleh Kepala Sub
Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan
program akuntasi keuangan daerah sebagai pertanggung
jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program Akuntansi;
b. penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD); dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi sesuai
dengan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Akuntansi;
c. membimbing
pelaksanaan
tugas
bawahan
di
lingkungan Sub Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Akuntansi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
e. melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan
laporan akuntasi perangkat daerah berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
f. melaksanakan konsolidasi dalam penyusunan sistem
akuntansi keuangan daerah berdasarkan prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah;
g. menyiapkan dan menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dengan cara mengkompilasi
laporan keuangan perangkat daerah berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas
keuangan daerah untuk Pemerintah Pusat dan BPK RI;
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Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Akuntansi
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan;
Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 20
(1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikepalai
oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang
meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian,
penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program perencanaan dan pemanfaatan barang milik
daerah;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pengawasan, pengendalian dan penghapusan
barang milik daerah;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program penatausahaan barang milik daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan
operasional
di
lingkup
Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan
program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

Pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tercapai target kinerja yang
diharapkan;
menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penatausahaan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
menyelenggarakan,
mengkoordinasikan,
dan
memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pengawasan,
Pengendalian, dan Penghapusan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai
target kinerja yang diharapkan;
merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;
membuat
laporan
pelaksanaan
tugas
Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Pasal 21

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan yang dikepalai
oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
program
perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
b. pengelolaan urusan perencanaan dan pemanfaatan
barang milik daerah; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas
Pemanfaatan
adalah:

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan sesuai dengan program kerja Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
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Perencanaan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. melaksanakan
penatausahaan
perencanaan
kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD);
f. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi perangkat
daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan
Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
g. Menginventarisir Barang Milik Daerah (BMD) yang
tidak digunakan dalam menjalan tugas dan fungsi
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah
(BMD);
h. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah
(BMD) yang
dimanfaatkan
oleh pihak ketiga
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD);
i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
j. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Perencanaan
dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan
secara
berkala
sebagai
bentuk
akuntabilitas kerja; dan
k. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 22
(1) Sub Bidang Penatausahaan yang dikepalai oleh Kepala
Sub
Bidang
Penatausahaan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan program penatausahaan barang milik
daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
penatausahaan aset;
b. Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan
penggunaan aset; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan
sesuai dengan program kerja Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
Sub Bidang Penatausahaan;
c. pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
Penatausahaan
sesuai
dengan
tugas
dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Penatausahaan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
e. melaksanakan penatausahaan pengelolaan Barang
Milik Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
f. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola Barang Milik Daerah
(BMD) perangkat daerah berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan
kualitas kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD);
g. memproses penetapan status penggunaan Barang
Milik Daerah (BMD) berdasarkan prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penatausahaan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Pasal 23
(1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan
yang
dikepalai
oleh
Kepala
mempunyai
tugas
menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian
dan penghapusan barang milik daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan
Penghapusan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang
milik daerah;
b. pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan
penghapusan barang milik daerah; dan
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sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Uraian
tugas
Kepala
Sub
Bidang
Pengawasan,
Pengendalian dan Penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengawasan,
Pengendalian dan Penghapusan sesuai dengan
program kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
Sub
Bidang
Pengawasan,
Pengendalian
dan
Penghapusan;
c. pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di
lingkungan Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan
Penghapusan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan
pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
efektifitas dan efisiensi pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD);
f. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan
pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
efektifitas dan efisiensi pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD);
g. melaksanakan penghapusan terhadap penggunaan
dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD);
h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan
Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman
pelaksanaan tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pengawasan,
Pengendalian dan penghapusan sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kerja; dan
j. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24
(1) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dibentuk
UPTD.
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dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,
Kepala UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.
Pasal 26
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila
terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Pasal 27
Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing.
Pasal 28
Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi
petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan
serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan
menyampaikan laporan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2016 Nomor 47 Seri D.19), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 30
Peraturan Walikota
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
FADLY AMRAN
Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
MARTONI
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