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BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah dan Profil DPPKAD Kabupaten Kebumen

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kebumen adalah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008). Pada Tahun 2011

dikeluarkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 tentang

rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan,

Subbagian Umum dan Subbagian Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kebumen dibantu

oleh bidang yang meliputi:

1. Bidang Pajak Bumi, Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

Membawahi:

- Seksi Pendaftaran, Pendapatan dan Penempatan

- Seksi Penagihan dan Evaluasi

- Seksi Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak

2. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-

lain

Membawahi:

- Seksi Pendaftaran, Pendapatan dan Penempatan
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- Seksi Penagihan dan Evaluasi

- Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain, dan Pelaporan

3. Bidang Anggaran

Membawahi:

- Seksi Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah

- Seksi Pengendalian, Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasar

4. Bidang Belanja

Membawahi:

- Seksi Belanja Tidak Langsung

- Seksi Belanja Langsung

- Seksi Kas Daerah

5. Bidang Aset dan Akuntansi

Membawahi:

- Seksi Pengolahan Data, Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan

- Seksi Pemindahtanganan, Akuntansi dan Pelaporan

2.2. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kebumen

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen memiliki Visi “Institusi yang Tangguh dalam Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Prima dalam Pelayanan”.

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen memiliki Misi “Meningkatan Kinerja, Pendapatan Daerah,

Mengembangkan Sistem dan Manajemen Aset”.
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2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan DPPKAD Kabupaten Kebumen

Mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011, Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

memiliki tugas pokok, fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

a. Tugas DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah

daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

3. Pelaksanaan pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

4. Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

informasi pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.

5. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan data dan

informasi BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.

6. Pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa

pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.

7. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.

8. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

9. Pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah.



10

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

c. Kedudukan DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen mempunyai kedudukan antara lain:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh

Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang merupakan unsur pelaksanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada sekretaris.

5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. UPTD merupakan unsur pelaksanan teknis operasional sebagian tugas

Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin

oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

7. Subbagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha

UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTD.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional

Senior Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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2.4. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen

Gambar 1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen

Sumber: http://bpkad.kebumenkab.go.id/struktur-organisasi/
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2.5. Tugas Pokok Dalam Struktur Organisasi Instansi

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan

memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum,

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan kepada semua unsur dalam

lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan,

pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

2. Pengelolaan administasi keuangan.

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian.

4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah

tangga dan perlengkapan.

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan,

evaluasi dan pelaporan.

d. Kepala Bidang Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi akuntansi, penerimaan

kas, pengeluaran kas, pembukuan, dan pelaporan.
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e. Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,

perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi,

tata laksana dan administrasi bidang kepegawaian.

f. Kepala Bidang Pajak Bumi, Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program

mengkoordinasikan, menatausahakan penerimaan, membina dan

mengendalikan program dan kegiatan bidang PBB sektor pedesaan dan

perkotaan dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang PBB dan BPHTB mempunyai

fungsi:

1. Pelakanaan perumusan kebijakan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan

BPHTB.

2. Pelaksanaan pendaftaan, pendataan dan penetapan obyek dan subyek PBB

sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.

3. Penatausahaan hasil pedaftaran, pendataan dan penetapan obyek dan

subyek pajak.

4. Pelaksanaan penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan

dan BPHTB sektor pedesaan dan perkotaan.

5. Penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat

Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Terima Setoran (STTS),

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKPDKB) dan pemindahbukuan dalam rangka pelunasan PBB dan

BPHTB dan tunggakan PBB dan BPHTB.

6. Pelaksanaan verifikasi dan validasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib

pajak.
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7. Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat

perintah melakukan penyitaan dan surat permintaan pemblokiran.

8. Pelaksanaan penyusunan rencana verifikasi dan validasi pelaksanaan aturan

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta

administrasi pemeriksaan perpajakan.

9. Penyiapan pelaksanaan proses lelang, bekerja sama dengan Kantor Lelang

Negara.

10.Pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang

pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan evaluasi, verifikasi dan

validasi wajib PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.

11.Penyuluhan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.

12.Penyediaan sistem informasi PBB, sistem informasi manajemen

pendapatan Pajak Daerah, Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak

(SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

13.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai tugas dan

fungsinya.

g. Seksi Pendaftaran, Pendapatan, Pendataan, dan Penetapan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di

bidang pendaftaran, pendapatan dan penetapan PBB sektor pedesaan dan

perkotaan serta BPHTB.

h. Seksi Penagihan dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB.

i. Seksi Verifikasi dan Validasi Wajib pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan di



15

bidang verifikasi dan Validasi wajib Pajak PBB sektor pedesaan dan

perkotaan dan BPHTB.

j. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan

Lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,

mengkoordinasikan, menatausahakan, penerimaan, membina dan

mengendalikan program dan kegiatan bidang Pajak Daerah lainnya, dan dana

perimbangan dan pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana

Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pajak Daerah

Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada bidang

Pajak Daerah lainnya, dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

3. Penatausahaan hasil pendaftaran, pendataan dan penetapan obyek Pajak

dan Subyek Pajak Daerah lainnya.

4. Pelaksanaan penagihan dan evaluasi Pajak Daerah lainnya.

5. Penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Terima Setoran (STTS),

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT) dan pemindahbukuan dalam rangka pelunasan

Pajak Daerah Lainnya dan tunggakan Pajak Daerah Lainnya

6. Pelaksanaan koordinasi atas penyusunan peraturan perundangundangan

tentang Pajak Daerah lainnya, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain

7. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan peloporan Pajak Daerah lainnya,

Dana perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

8. Pelaksanaan evaluasi dan kajian penentuan potensi retribusi daerah.
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9. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan, pencairan atas

Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Bantuan

Provinsi.

10.Pengelolaan potensi kekayaan daerah.

11.Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD

sesuai bidang tugasnya.

12.Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen untuk software dan hardware

serta perangkat penunjang lainnya.

13.Pengawasan pengoperasian komputer dan back up data atas penggunaan

Sistem Informasi Manajemen.

14.Penyusunan laporan pendapatan daerah.

15.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

k. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang pendaftaran, pendapatan dan penetapan PBB sektor pedesaan dan

perkotaan dan BPHTB.

l. Seksi Penagihan dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan

BPHTB.

m. Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengedalian, dan pemberian bimbingan di

bidang dana perimbangan, pendapatan lain-lain dan pelaporan.
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n. Kepala Bidang Anggaran.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan

program bidang perencanaan penerimaan, belanja, penelitian dan

pengembangan serta investasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang anggaran.

2. Penyiapan bahan penyusunan rencanan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

3. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Perubahan APBD.

4. Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran mulai dari perencanaan

sampai dengan pengalokasian anggaran.

5. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman daerah.

6. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan investasi daerah.

7. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD

sesuai bidang tugasnya.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

o. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

mengkoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan

Anggaan SKPD, melaksanakan persiapan Rancangan, Peraturan Daerah

tentang APBD dan perubahan APBD, melaksanakan sinkronisasi antara

Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah
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tentang APBD maupun perubahan APBD, menyiapkan pedoman dan petunjuk

penggunaan APBD, menyiapkan anggaran kas pendapatan dan belanja daerah.

p. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penyiapan

SPD Belanja Daerah, mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan

verifikasi SKPD, melaksanakan evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten

Kebumen maupun anggaran SKPD, melaksanakan evaluasi atas proses

penganggaran, melaksanakan penyiapan dan pengolahan utang dan pinjaman

daerah, melaksanakan penyiapan dan pengelolaan investasi daerah.

q. Kepala Bidang Belanja

Mempunyai tugas melasanakan penyiapan penyusunan rencana dan

program, penatausahaan belanja, mengkoordinasikan, membina, dan

mengendalikan program dan kegiatan di bidang belanja.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Belanja mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang belanja.

2. Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

4. Pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah.

5. Pengelolaan penggajian pegawai.

6. Pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank yang ditunjuk.

7. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dana analisis kebutuhan

dana dalam pelaksanaan APBD.

8. Pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang daerah.
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9. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD

sesuai bidang tugasnya.

10.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

r. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung, melaksanakan penatausahaan

keuangan di bidang pengelolaan Belanja Tidak Langsung, penyiapan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung, merekapitulasi dan

menyusun laporan, menganalisis realisasi pencairan dan Belanja Tidak

Langsung.

s. Seksi Belanja Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang pengelolaan Belanja Langsung, melaksanakan penatausahaan

keuangan Belanja Langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen

permintaan pembayaran Belanja Langsung, persiapan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung, merekapitulasi dan menyusun

laporan serta menganalisis realisasi pencairan dana Belanja Langsung.

t. Kepala Seksi Kas Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang penatausahaan keuangan daerah di Bank, melaksanakan penyusunan

Kas Umum Daerah, menyimpan dan menetapkan uang daerah,

mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang administrasi keuangan daerah,

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang

tugasnya.
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u. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program

kerja di bidang pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aset dan Akuntasi

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kebutuhan barang.

2. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi aset daerah.

3. Pengendalian pemanfaatan aset daerah.

4. Pelaksanaan pemindahtanganan.

5. Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang tidak bergerak.

6. Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi atas pertanggungjawaban

penerimaan dari SKPD.

7. Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi atas pertanggungjawaban

pengeluaran dari SKPD.

8. Pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

9. Pelaksanaan penglolaan utang dan piutang/kerugian daerah.

10.Pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan

pertanggungjawaban APBD.

11.Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja sistem informasi,

evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban.

12.Penyiapan informasi keuangan daerah dan pengembangan Sistem

Informasi pengelolaan keuangan daerah.

13.Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD

sesuai bidang tugasnya.

14.Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.
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v. Kepala Seksi Pengolahan Data, Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberiaan bimbingan di

bidang pengolahan data, analisis kebutuhan barang berdasarkan hasil

pengolahan data serta melaksanakan pengkajian analisis kebutuhan barang

berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja

pengadaan barang penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD),

standarisasi harga dan standarisasi barang daerah serta pengendalian atas

pemanfaatan barang daerah.

w. Kepala Seksi Pemindahtanganan Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang

pemindahtanganan, akuntansi dan pelaporan, melaksanakan proses

pemindahtanganan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang tidak

bergerak, pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, menyiapkan informasi keuangan daerah, memelihara dan

mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah, melaksanakan

pengelolaan piutang/kerugian daerah, mengkoordinasikan penyusunan

kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, melaksanakan verifikasi dan

rekapitulasi pertanggngjawaban penerimaan SKPD secara periodik,

melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban pengeluaran

SKPD secara periodik.

2.6. Lokasi Instansi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Kebumen berlokasi di Jl. Pahlawan No.138, Bumirejo, Kec.

Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311.


