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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau yang memiliki 

penduduk yang beraneka ragam, dengan latar belakang yang berbeda. Provinsi 

NTT sebelumnya lazim disebut dengan “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor, dan 

Alor). Sebelum kemerdekaan RI, Flobamora bersama kepulauan Bali, Lombok 

dan Sumbawa disebut kepulauan sunda Kecil. Namun setelah proklamasi 

kemerdekaan beralih nama menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara”. Sampai dengan 

tahun 1957 kepulauan Nusa Tenggara merupakan daerah Swantara tingkat 1 

(status yang sama dengan provinsi sekarang ini). Selanjutnya tahu 1958 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958, daerah Swantara Tingkat 1 

Nusa Tenggara dikembangkan menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian 

Provinsi Nusa Tenggara Timur keberadaannya adalah sejak tahun 1958 sampai 

sekarang. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibukota Provinsi Kupang, terletak 

di Pulau Timor, tepatnya 8°- 120° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. 

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas-

batas : 

- Utara : Laut Flores 

- Selatan : Samudra Hindia 

- Timur : Negara Timor Leste 

- Barat  : Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Nusa Tenggara Timur berada 

diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara Samudra 

Indonesia dan Samudra Hidia. Luas Wilayah daratan 4.734.990 ha tersebat pada 

1.192 pulau. Secara administrasi, sejak tahun 1999 telah terjadi pemekaran 

sejumlah kabupaten di NTT seiring dangan tuntutan otonami daerah yaitu: 

- Kabupaten Lembata dimekarkan dari Kabupaten Flores Timur pada 12 

Oktober 1999 

- Kabupaten Rote Ndao dimekarkan dari Kabupaten Kupang pada 10 April 

2002 

- Kabupaten Manggarai Barat dimekarkan dari Kabupaten Manggarai pada 

23 Februari 2003 

- Kabupaten Sumba Barat Daya dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat 

pada 22 Januari 2007 

- Kabupaten Sumba Tengah dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat pada 

2 Januari 2007 

- Kabupaten Manggarai Timur dimekarkan dari Kabupaten Manggarai pada 

14 Agustus 2007 

- Kabupaten Sabu Rai Jua dimekarkan dari Kabupaten Kupang pada 26 

November 2008 

- Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu pada 11 Januari 2013 
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4.2  Profil Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tugas dan fungsi dari masing-

masing bagian pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Tiimur, yaitu : 

1. Kepala BPPKAD 

a. Rumusan Tugas : 

Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah meliputi pembinaan administrasi keuangan 

Kabupaten/Kota, anggaran, perbendarahaan, verifikasi, akuntansi dan 

pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

b. Uraian Tugas : 

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari 

komponen masyarakat untuk peningkatan pelayanan anggaran yang 

berorientasi pada kepentingan publik; 

2. Menyusun rencana kinerja tahunan Badan berdasarkan Perencanaan 

Strategis (RENSTRA) Badan dan masukan dari komponen masyarakat 

untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Menetapkan pencapaian standar pelayanan minimal  untuk urusan wajib 

secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) Badan; 
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4. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara 

lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 

masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal; 

5. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut; 

6. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang 

telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran; 

7. Melakukan koordinasi  penyusunan Rancangan Anggaran Penanganan 

Urusan Pemerintah Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) guna penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan 

RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD; 

8. Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda tentang APBD  dan 

Perubahan APBD serta  Peraturan Gubernur tentang  Penjabaran APBD 

dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk 

dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub; 

9. Mengkoordinir penyampaian Nota Keuangan dan Pengantar Nota 

Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk 

disampaikan kepada DPRD; 

10. Mengkoordinir Tanggapan Pemerintah  terhadap Pemandangan Umum 

Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan 

Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada 

DPRD; 
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11. Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan 

Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan  

bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan 

dari Departemen Dalam Negeri; 

12. Mengkoordinir penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan 

hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi 

Perda dan Pergub; 

13. Mengkoordinir penyelesaian Perda dan Pergub tentang APBD dan 

penjabaran APBD yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

tahunan; 

14. Menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan 

penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada 

SKPD; 

15. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan daerah berbaisis kinerja; 

16. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA 

sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM; 

17. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal 

pengesahan DPA/DPPA SKPD, melakukan pengendalian dan 

pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penetapan Surat Penyediaan 
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Dana (SPD) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien; 

18. Mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairann Dana (SP2D) dan 

penyediaan anggaran belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai hasil kerja yang optimal; 

19. Mengendalikan pemberian bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial, 

pembiayaan, bantuan keuangan dan belanja bagi hasil pajak sesuai 

petunjuk teknis dan ketentuan peratruran yang berlaku agar pemberian 

bantuan tepat sasaran; 

20. Melaksanakan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah 

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan 

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien; 

21. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan 

transpirasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 

22. Mengkoordinir penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan 

Rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

23. Menyajikan informasi keuangan daerah berdasarkan data dan informasi 

yang akurat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah; 

24. Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan neraca barang 

daerah berdasarkan data informasi pengelolaan barang yang akurat 
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untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan barang 

daerah; 

25. Meneliti dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan daerah 

berdasrkan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi 

pengelolaan keuangan daerah; 

26. Meneliti dan mengusulkan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

tertib administrasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan; 

27. Meneliti dan menandatangani laporan realisasi keuangan anggaran 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi; 

28. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, perubahan 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi bersama instansi 

terkait agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien. 

29. Mengkaji dan memproses penandatanganan naskah laporan 

pertanggungjawaban keuangan, pemerintah provinsi berdasarkan 

ketentuan yang berlaku  untuk bahan penyusunan laporan keuangan; 

30. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap RAPBD/APBD dan 

pertanggungjawaban Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk menjamin sinkronisasi pengelolaan keuangan antara 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
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31. Meneliti dan memaraf Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan; 

32. Melakukan pembinaan keuangan kepada aparatur/pengelola 

administrasi dengan melalui sosialisasi, asistensi, bimbingan, dan 

pelatihan teknis meningkatkan kualitas aparatur/pengelola keuangan 

berbasis kinerja; 

33. Mengkoordinasikan pengusulan program dan kegiatan provinsi untuk 

didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK Kabupaten/Kota 

berdasarkan data dan informasi yang akurat agar terwujud sinkronisasi 

pendanaan; 

34. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan badan berdasarkan rencana 

kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta 

permasalahannya guna menyusun alternatif pemecahan masalah. 

2. Sekretaris 

a. Rumusan Tugas : 

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan 

umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya 

pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. 
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b. Uraian Tugas : 

(1) Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan 

rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data 

yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil  kerja bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

(3) Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan berdasarkan 

masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program 

kerja yang partisipatif; 

(4) Mengkoordinir   penyusunan   laporan   pelaksanaan   Budaya   Kerja,   

Pengawasan   Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, 

LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan 

kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk   

digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja; 

(5) Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua 

unsur yang ada pada Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah 

Provinsi NTT agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat 

dan lancar; 

(6) Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, 

data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan 

tugas badan berjalan dengan baik dan lancar; 
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(7) Melaksanakan  pembinaan  disiplin  terhadap  bawahan  sesuai  

peraturan  perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS 

yang handal, profesional dan bermoral; 

(8) Mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   kesekretariatan   meliputi   

program,   data   dan   evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum 

melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk 

mengetahui permasalahan dan mencari solusinya; 

(9) Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar 

terjalin kerjasama yang baik; 

(10) Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Badan Pengelola 

Keuangan & Aset Daerah Provinsi NTT serta laporan hasil 

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada 

dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar  dipergunakan 

sebagai bahan masukan atasan; 

(11) Mengkoordinir dokumentasi produk-produk hukum di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT; 

(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi 

a. Rumusan Tugas : 

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program data dan evaluasi 

melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data serta menyusun 
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pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat. 

b. Uraian Tugas : 

(1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program Data dan Evaluasi 

berdasarkan langkah- langkah operasional sekretariat dan hasil 

evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

(3) Mengontrol pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan penyusunan dan 

penjabaran program kerja agar  tesusunnya program dan kegiatan yang 

akomodatif.; 

(4) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data sesuai 

ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data base dan 

statistik badan; 

(5) Memberikan  layanan  informasi/humas  kepada  instansi  dan  pihak 

terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

(6) Melakukan penyusunan  Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan 

kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan 

masukan bagi atasan; 
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(7) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, 

profesional dan bermoral; 

(8) Mengkoordinir dan menghimpun semua produk hukum di Badan 

Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi NTT. 

(9) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau 

lembaga terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

(10) Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Program Data dan 

Evaluasi serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 

sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan 

a. Rumusan Tugas : 

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang 

transparan dan akuntabel. 

b. Uraian Tugas : 

(1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

langkah-langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun 
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sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

(3) Mengontrol administrasi pengelolaan anggaran agar tertib administrasi; 

(4) Mengkoordinir administrasi keuangan pada SKPD Badan Pengelola 

Keuangan & Aset Daerah maupun SKPKD; 

(5) Menyusun dan/atau mengoreksi konsep rencana anggaran badan   

berdasarkan masukan dari masing-masing bidang agar terwujud 

anggaran berbasis kinerja; 

(6) Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran badan sesuai 

dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan 

yang akuntabel; 

(7) Melakukan penyusunan Laporan Keuangan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan 

pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; 

(8) Melaksanakan  pembinaan  disiplin  terhadap  bawahan  sesuai  

peraturan  perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS 

yang handal, profesional dan bermoral; 

(9) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi 

atau lembaga terkait  untuk memperoleh masukan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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(10) Membuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan  bulanan  dan  tahunan  Sub  

Bagian  Keuangan  serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan 

kegiatan yang telah dilakukan  untuk dipergunakan sebagai bahan 

masukan atasan; 

(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

a. Rumusan Tugas : 

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan kepegawaian dan umum 

meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, 

budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tanngga dan 

perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar 

tercipta penataan personalia yang kompoten sesuai perkembangan demi 

terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat. 

b. Uraian Tugas : 

(1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

berdasarkan langkah-langkah operasional sekretariatan dan hasil 

evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 
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(3) Mengontrol  pengumpulan  dan  pelaporan  data  dalam  rangka  

penyusunan  DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen 

dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid; 

(4) Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan 

kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar 

kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu; 

(5) Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan 

jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, 

pensiun,   cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit 

pejabat fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar tercipta 

tertib administrasi kepegawaian; 

(6) Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data 

absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai; 

(7) Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik 

diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat 

waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih 

lanjut; 

(8) Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan 

keluar agar terarah dan terkendali; 

(9) Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip 

aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan 

apabila dibutuhkan; 
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(10) Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam penataan dan 

kebersihan ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas; 

(11) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

(12) Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam 

dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan 

prasarana gedung/kantor; 

(13) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan budaya dan pengawasan 

melekat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

(14) Melaksanakan pembinaan disiplin terhdap bawahan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, 

profesional dan bermoral; 

(15) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau 

lembaga terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

(16) Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan 

Umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber 

data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar 

dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

(17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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6. Kepala Bidang Anggaran 

a. Rumusan Tugas : 

Merencanakan operasional penyusunan anggaran daerah meliputi 

Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

b. Uraian Tugas : 

(1) Merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  dan perubahan Anggaran 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah; 

(2) Merumuskan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan serta 

pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

(3) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan 

dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan 

ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak 

kepada masyarakat; 

(4) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Standar satuan harga dan 

analisis standar belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan yang 

berlaku agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran; 

(5) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Anggaran 

Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan 

RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD; 
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(6) Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA 

dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan 

Perda  tentang APBD dan  Peraturan Gubernur  tentang  Penjabaran 

APBD;  

(7) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Perda tentang 

APBD  dan Perubahan APBD serta  Peraturan Gubernur tentang  

Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA 

dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub; 

(8) Mengoreksi dan menyempurnakan Nota Keuangan dan Pengantar Nota 

Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk 

disampaikan kepada DPRD; 

(9) Mengoreksi dan menyempurnakan Tanggapan Pemerintah  terhadap 

Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota 

Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk 

disampaikan kepada DPRD; 

(10) Menyampaikan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub 

tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan  bersama 

antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari 

Departemen Dalam Negeri; 

(11) Melakukan penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil 

evaluasi Departemen Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda 

dan Pergub; 
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(12) Memberikan paraf atas lampiran Perda dan Lampiran Pergub tentang 

penjabaran APBD untuk disahkan; 

(13) Meneliti, mengoreksi, memaraf dan menandatangani DPA SKPD yang 

telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar 

pelaksanaan anggaran pada OPD; 

(14) Mengoreksi atas anggaran Kas SKPD sesuai DPA SKPD sebagai 

pedoman OPD dalam pengajuan permintaan pembayaran; 

(15) Menyusun konsep kebijakan pendanaan uraian pemerintahan yang 

menjadi tanggung jawab bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 

berdasarkan APBD untuk sinkronisasi pelaksanaan pendanaan; 

(16) Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota 

sebagai dasar penetapan fiskal daerah; 

(17) Menyusun konsep kebijakan pendanaan kerja sama pemerintah daerah 

antar kabupaten/kota untuk keterpaduan pendanaan. 

(18) Mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan 

perubaahan anggaran dari satuan kerja dilingkungan Pemerintah 

Provinsi untuk bahan penyusunan anggaran perubahan daerah; 

(19) Menyusun konsep pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU 

Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah; 

(20) Meningkatkan usulan program dan kegiatan provinsi yang didanai dari 

DAK untuk terlaksananya sinkronisasi angggaran; 

(21) Merumuskan kebijakann tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman 

daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah; 



69 

 

(22) Mengkoordinasikan dan menyiapkan data petunjukk teknis yang 

berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi; 

(23) Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat kooordinasi Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD dan perubahan APBD; 

(24) Malakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran Provinsi di 

Kabupaten/Kota agar terwujudnya pengendalian Anggaran Berbasis 

Kinerja; 

(25) Melakukan pembinaan penyusunan anggaran melalui bimtek, 

workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya 

penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

(26) Meneliti dan memaraf konsep naskah dinas lainnya yang berkaitan 

dengan tugas Bidang Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

(27) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan 

tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakuakan 

untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

(28) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Anggaran 

berdasarkan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

kegiatan tahun lalu dan data yang ada untuk digunakan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

(29) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara 

lisan maupun tertulis dengan permasalahan dan bidang tugasnya 

masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal; 
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(30) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnakan lebih lanjut; 

(31) Menyedia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang 

telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


