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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

 Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 

nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus 

pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah 

daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreatifitasnya dengan 

melakukan usaha-usaha yang konkrit dan konstitusional dalam mencari dan 

menggali terutama pajak hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka ditetapkan 

bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan 

dinas mempunyai wewenang dan tugas di DPPKAD bidang pendapatan daerah. 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas 

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

2.2 Visi dan Misi  

2.2.1 Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah : 

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN 

TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN 

BERKELANJUTAN 
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Visi tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. DPPKAD kabupaten banyumas merupakan institusi yang merumuskan 

dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi 

pendapatan belanja dan pembiayaan yang tertuang di dalam Peraturan 

Daerah dan Peraturan keputusan Bupati. 

2. Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis 

diartikan bahwa DPPKAD Kabupaten Banyumas menjalankan fungsi 

PPKD, pembinaan administratif pengeloaan kauangan daerah yang 

didasrakan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat 

menetukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

3. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsur  

pelaksana teknis operasional, yang mendukung dan mempercepat 

akeslerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang 

telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) tahun 2013-2018. 

2.2.2 MISI DPPKAD Kabupaten Banyumas  

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, DPPKAD Kabupaten Banyumas 

melaksanakan beberapa Misi, antara lain : 

1. Mengoptimalkan Pendapatan kota untuk pembangunan daerah. 

2. Perbaikan Tata Kelola Keuangan  

3. Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah dari Cash Basic menjadi 

    Acrual Basic.  

4. Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi 

yang dikelola menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap 

berhubungan dengan fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun 

orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

dapat dilihat pada gambar 2.1 

2.4 Deskripsi Tugas, Pokok dan Fungsi dalam Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 25 tahun 2010 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Banyumas, maka Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas terbagi atas seksi-seksi dan sub 

bagian dengan fungsi dan tugasnya sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan teknis operasional 

urusan pemerintah daerah sub bidang administrasi keuangan daerah pada 

urusan pemerintah daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai visi pemerintah daerah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, 

Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang 

Perimbangan dan Pendapatan lain-lain serta Bidang Aset Daerah. 

Sekretariat terdiri dari : 
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1) Sub Bagian Bina Program 

Sub Bagian Bagian Bina Program mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan 

rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan 

evaluasi kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

b) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

c) Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke 

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara. 

d) Menyiapkan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan 

e) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk 

di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan 

Lainnya. 

f) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2) Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang Pengelolaan 

administrasi keuangan Dinas. 

b) Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA perubahan dari masing-

masing Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan. 

c) Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi 

penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, 
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pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan 

dana. 

d) Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

administrasi keuangan Dinas. 

e) Menyiapkan Pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain 

pegawai. 

f) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3) Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 

administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, 

administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggan 

Dinas. 

b) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat-menyurat. 

c) Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 

,pelayanan kehumasan, pelayanan keprotokolan, administrasi 

kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan. 

d) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

c. Bidang Pendapatan 

Bidang Pendapatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan 

pelaksanaan pendapatan, pendaftaran dan penetapan pendapapatan asli 

daerah, penagihan pajak daerah berdasarkan surat ketetapan pajak daerah, 

serta perhitungan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah 

yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah serta bahan penyusun APBD. Bidang Pendapatan 

terdiri dari: 
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1) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah 

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan pendataan, 

pendaftaran dan penetapan pajak daerah. 

b) Menyiapkan perumusan kebijakan retribusi daerah dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pendataan, pendaftaran dan 

penetapan pajak daerah. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan perhitungan dan evaluasi 

penerimaan retribusi daerah. 

e) Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan kepada Wajib Pajak 

Daerah. 

f) Menyiapkan pembinaan petugas pemungut pajak daerah. 

g) Menyiapkan pelaksanaan pengawasan pendataan, pendaftaran dan 

penetapan pajak daerah. 

h) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2) Seksi Penagihan Pendapatan Daerah 

Seksi Penagihan Penagihan Daerah mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan penagihan pajak.  

b) Menyiapkan penyelenggaraan penagihan kepada wajib pajak. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak 

daerah. 

d) Menyiapkan pembinaan pengelolaan pajak daerah. 

e) Menyiapkan pelaksanaan pengawasan penagihan pajak daerah. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan dan proses administrasi penagihan 

piutang daerah. 

g) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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3) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah  

mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan perhitungan penerimaan dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pencairan dana perimbangan dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan fasilitas pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). 

e) Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan data dasar perhitungan 

alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten. 

f) Menyiapkan perumusan bahan usulan program untuk memperoleh 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

g) Menyiapkan penyelenggaran penyusunan data realisasi penerima 

DBH kabupaten. 

h) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi penerimaan dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

i) Menyiapkan pembinaan kepada petugas pemungut PBB. 

j) Menyiapkan pelaksanaan pengawasan penerimaan dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

k) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

d. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan 

pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis dan evaluasi anggaran seluruh 

SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bidang Anggaran 

terdiri dari : 
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1) Seksi Penyusunan Anggaran 

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran daerah. 

b) Menyiapkan perumusan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

dan pelaksanaan pembahasan RKA-SKPD serta verifikasi DPPA-

SKPD. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pengumpulan RKA/RKA perubahan 

dari SKPD. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang APBD dan perubahan APBD beserta nota 

keuangannya. 

e) Menyiapkan perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentag 

Penjabaran APBD dan perubahan APBD. 

f) Menyiapkan perumusuan Surat Edaran (SE) tentang penyusunan 

Rancangan DPA/DPPA/DPAL-SKPD. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan pengumpulan rancangan 

DPA/DPPA/DPAL-SKPD. 

h) Menyiapkan perumusan Rancangan DPA/DPPA PPKD. 

i) Menyiapkan penyelenggaraan pengesahan DPA/DPPA/DPAL-

SKPD/DPA/DPPA PPKD oleh PPKD 

j) Menyiapkan perumusan Rancangan Peraturan Bupati yang 

mengatur tentang pergeseran anggaran. 

k) Menyiapkan pembinaan kepada petugas penyusunan anggaran. 

l) Menyiapkan penyelenggaraan pengwasan terhadap petugas 

penyusun anggaran. 

m) Menyiapkan penyelenggaraan pendistribusian DPA-SKPD dan 

DPPA-SKPD serta DPAL-SKPD yang telah mendapat persetujuan 

pengesahan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah dan 

BPK. 

n) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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2) Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran 

Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam 

melaksanakan analisis dan evaluasi anggaran. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas 

pelaksanaan penganggaran daerah.. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas 

pelaksanaan anggaran daerah yang dilakukan oleh SKPD. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi atas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa. 

e) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang retribusi dan Pungutan Desa lainnya. 

f) Menyiapkan Penyelenggaraan analisis dan evaluasi pelaksanaan 

retribusi dan pungutan desa lainnya. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APB Desa. 

h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

e. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan memmpunyai tugas mengkoordinasikan 

penyiapan dana, pemrosesan pembayaran atas beban APBD dan 

penerbitan SKPP, pengelolaan kas Daerah serta verifikasi dan akuntansi 

keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya 

kelancaran penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Bidang 

Perbendaharaan terdiri dari : 

1) Seksi Belanja  

Seksi Belanja mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan belanja 

daerah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi pembayaran gaji PNS 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah. 
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c) Menyiapkan penyelenggaraan penghimpunan pembayaran pajak 

dan potongan pihak ketiga. 

d) Menyiapkan menyiapkan penyelenggaraan penerbitan SKPP. 

e) Menyiapkan pembinaan kepada petugas yang menangani 

penerbitan SP2D, SKPP, potongan pajak dan potongan pihak 

ketiga. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan penghimpunan data PNS beserta 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan 

fungsional dan tambahan penghasilan pegawai per golongan/ atau 

ruang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi pencetakan daftar gaji 

bulanan per instansi per golongan ruang di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

h) Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan dan pengkoreksian SPM 

belanja bantuan, subsidi, sosial, dan hibah, dan belanja pembiayaan 

guna penerbitan SP2D. 

i) Menyiapkan penyelenggaraan pelaporan penerimaan dan 

penyetoran pajak atas gaji pegawai dan perhitungan potongan 

pihak ketiga. 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2) Seksi Kas Daerah 

Seksi Kas Daerah mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan 

kas Daerah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan penyimpanan uang dan surat-surat 

berharga milik Pemerintah Daerah. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan 

anggaran kas. 
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d) Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan rancangan anggaran kas 

daerah dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

e) Menyiapkan penyelenggaraan administrasi buku kas penerimaan 

dan pengeluaran keuangan daerah. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan penyimpanan seluruh bukti asli 

kepemilikan kekayaan dan setara kas serta surat berharga. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga 

keuangan lainnya yang ditunjuk. 

h) Menyiapkan penyelenggaraan penempatan utang daerah dalam 

investasi jangka panjang. 

i) Menyiapkan penyelenggaraan penelitian dan perhitungan laporan 

rekening koran kas daerah. 

j) Menyiapkan penyelenggaraan penerbitan rekening bendahara dan 

pembinaan kepada pengelola kas. 

k) Menyiapkan penyelenggaraan pemberian teguran keterlambatan 

pengiriman laporan realisasi anggaran pemdapatan dan belanja 

daerah (APBD) dan keterlambatan penyetoran sisa uang kegiatan 

satuan kerja. 

l) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

m) Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan penerimaan dan 

penyetoran pajak. 

n) Menyiapkan penyelenggaraan pelaporan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3) Seksi Verifikasi 

Seksi verifikasi mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan belanja 

langsung daerah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan verifikasi dengan cara menguji 

substansi dan formal terhadap realisasi pengeluaran keuangan 

daerah. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pengesahan dan penerbitan SP2D 

belanja langsung. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan pengujian kebenaran perhitungan 

tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran. 

e) Menyiapkan penyelenggaraan pengujian ketrsediaan dana yang 

bersangkutan sesuai kode rekening/ kegiatannya. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan penolakan pencairan dana, apabila 

surat permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dari pengawasan berkaitan 

dengan pelaksanaan pengeluaran daerah atas beban APBD. 

h) Menyiapkan pembinaan kepada pejabat keuangan pada satuan kerja 

perangkat daerah berkaitan dengan verifikasi dan akuntansi 

keuangan daerah. 

i) Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan kepada 

pejabat keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berkaitan 

dengan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah. 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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f. Bidang Akutansi dan Bina Keuangan 

Bidang Akutansi dan Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas 

mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan bina keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya pengelolaan 

keuangan daerah. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan terdiri dari : 

1) Seksi Akutansi 

Seksi Akutansi mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan Akuntansi keuangan daerah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan penerapan pengembangan dan 

pemeliharaab sistem akuntansi dan teknologi informasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan verifikasi atas laporan 

pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran SKPD serta rekonsiliasi laporan keuangan SKPD 

secara periodik. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan rekonsiliasi data keuangan 

daerah. 

e) Menyiapkan penyelenggaraan penyiapan laporan keuangan 

pemerintah daerah berupa laporan realisasi APBD, laporan arus 

kas dan neraca daerah serta catatan atas laporan keuangan 

semester 1, 2 dan akhir tahun 

f) Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan analisis informasi 

keuangan daerah dan pengolahan data keuangan daerah. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan sistem akuntansi 

dalam penyusunan laporan arus kas, neraca kas umum daerah 

dan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 

h) Menyiapkan penyelenggaraan penelitian laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran daerah. 

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2) Seksi Bina Keuangan Daerah 

Seksi Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis yang berkaitan pembinaan 

pengelolaan keuangan daerah. 

b) Menyiapkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah/ 

desa/ kepada SKPD dan Desa 

c) Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi pembuatan laporan 

keuangan SKPD 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

g. Bidang Aset Daerah 

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan 

pengadaan dan penggunaan aset daerah, penatausahaan, penilaian, 

pemeliharaan dan pendayagunaan aset milik daerah berdasarkan 

ketentuan yang berlaku guna tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah serta bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dari Belanja 

Daerah. Bidang Aset Daerah terdiri dari : 

1) Seksi Pengadaan dan Penggunaan Aset 

Seksi Pengadaan dan Penggunaan Aset mempunyai Tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan pengadaan dan penggunaan 

aset daerah. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan pembahasan usul Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan masing-

masing pengguna barang. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pembuatan Daftar Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). 

d) Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah daerah. 
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e) menyiapkan penyelenggaraan penggunaan barang dan jasa 

pemerintah daerah. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan barang yang berasal 

dari sumbangan atau kewajiban pihak ketiga. 

g) Menyiapkan penyelenggaraan pembuatan laporan stok opname 

barang persediaan. 

h) Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan laporan hasil 

pengadaan barang/jasa dari pengguna barang. 

i) Menyiapkan penyelenggaraan penelitian usul penggunaan milik 

daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. 

j) Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan barang inventaris 

yang tidak dipergunakan oleh pengguna barang kepada 

pengelolaa barang. 

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan Aset 

Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan Aset mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan pendayagunaan, pengamanan 

dan pemanfaatan aset. 

b) Menyiapkan penyelenggaraan pengamanan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya. 

c) Menyiapkan penyelenggaraan pemanfaatan barang daerah 

berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun 

guna serah, bangun serah guna yang menjadi wewenangnya. 

d) Menyiapkan penyelenggaraan upaya pendayagunaan barang 

milik pemerintah daerah. 

e) Menyiapkan penyelenggaraan uapaya pendayagunaan barang 

milik pemerintah daerah. 

f) Menyiapkan penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan barang 

daerah yang dilaksanakan oleh pengguna. 
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g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3) Seksi Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Aset Daerah 

Seksi Penatausahaan Penilaian dan Penghapusan Aset Daerah 

mempunyai tugas : 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

rencana program dan rencana kerja anggaran, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas  di bidang penilaian aset. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan sistem aset daerah yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pengamatan, 

pemeliharaan dan penilaian aset daerah. 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan penilaian 

aset daerah, pengkoordinasian dan pelaksanaan penghapusan 

aset daerah, pengkoordinasian pelaksanaan penghitungan 

penyusutan aset daerah. 

d) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi. Pembinaan, 

pemantauan, pengawasan dan pengendalian. Monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian aset. 

e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan 

laporan kinerja program  Seksi Penilaian Aset. Melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

 

 


