
BUPATI MUSI RAtrIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2019

TEI{TANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daeralr Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusarl Pemerintahan, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Badart Pengelolaan Keuangan darr Aset Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tent€ng

Pembentukan Daerah fingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahal lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentsng Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembara-n
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5.

Peraturan Menteri Dalsrn Negeri Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi

Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

Perahlran Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (t€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentarrg Susunan

Organisasi, Tugae dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI BADAN PENGEI,OLA KEUANGAN DAN ASET

DAERATT KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DaLam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Selaetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelola Keuangan

Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Keualgan

Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Meretapkan :
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8. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelola

Keuangar Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas'

9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas'

lo. Unit Pelaksana Teknis Badan yang Eelanjutnya disingkat

UPT Badan adalah unsur peLaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kelompok Jabatan F\rngsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional di Badan Pengelola Keuangan Dan ABet

Daerah I(abupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Badan Pengelola Keualgan Dan Aset Daerah terdiri atas

Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiar dan

Bida-ng-bidang yang membawahkan Sub Bidang-Sub

Bidang;

(2) Unit Pelaksana Telmis Badan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsionali dan

(4) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) sebagaimana tfrcantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Selcetariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)'

terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

c. subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal

2 ayat (1), terdiri dari :

a. Bidang Perencanaan Aitggaran Daeralir, membawahkal :
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f) Sub Bidang Anggaran I;

2) Sub Bidang Anggaren U; dan

3) Sub Bidang Angaran III.

b. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan :

1) Sub Bidang Veritrkasi;

2) Sub Bidang Pergelola l(as; dan

3) Sub Bidang Perbendaharaan.

c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membaq'ahkan :

1) Sub Bidang Pembukuan PendaPatan Daerah;

2) Sub Bidang Fembukuan Belanja Daerah; dan

3) Sub Bidang PelaPoran.

d. Bidang Pengelolaan Bararg Milik Daerah,

mcmbawahkan:

1) Sub Bidang Fertncanaan dan Pengawasan Barang

Milik Daerah;

2) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;

dan

3) Sub Bidang Femanfaatan Barang Milik Daerah.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

(4) Kelompok Jabatan Fr:ngsional.

a

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bsgian Kesstu

Kcdudukan Badan

Pasd 4

(l) Badan Pengelola IGuangan darr Aset Daerah mcrupa&an

unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

KeuangBn sub urusan pcngelol,aan keuangan dan alct
daerah.

(2) Badan Peryelola Keuangan dan Aset Dacrah dipimpin oleh

Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan

bcrtanggEgiasab kepada Bupati nelalui s€lactaris

Daemh.



(3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas pokok melalsanakal urusan pemerintahan daerah

di bidalg keuangan sub urusan pengelolaan keuangan

dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kabupateo.

Pasal 5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4'

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunErn kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis s€suai dengan

tingkup tugasnya;

c. pemantau.rn, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan telimis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekrctaris, mempunyai tugas

melaksalalan urusan administrasi perkantoran, umum dan

kepegawaisn, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan,

serta pembinaan dan koordinasi penlrusunan program dan

kegiatan Badan.

Pasal 7

sekretaris dalam melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, menyelenggarakaa fungsi:

a. penlrusunan perencanaan program dan kegiatan pada

Badan;
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d.

b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan

c.

Badan;

pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan, dan administrasi kepegawaian;

penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,

keprotokolan dan hubungan masyarakat;

pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan

p€rpustakaan Badan;

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja Badan; dan

pelaksanaan tugas Lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Perencalaan dan Evaluasi dipimpin oleh

Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

a. menlrusun renc:rna dan anggaran Badan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pen)ruaunan rencana'

program dan kegiatan Badan;

c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program

dan kegiatan Badan;

d. menSmsun laporan kinerja serta menyusrm dokumen

SAKIP Badan;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan Badan;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dan Asct dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai I\rgas :

a. menJmsun rencana kegiatan penyelenggaraan

administrasi keuangan dan aset Badan;

b. meLaksanalan pengelolaal administrasi keuangan dan

aset Badan;

c. meLaksanakan kegiatan pembendaharaan, veriftkasi

dan pembukuan arggaran keuangan Badan;

(1)
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d. menJrusun Laporan realisasi keuangan, men5rusun

laporan keuangan akhir tahun;

e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang

milik negara;

f. melakukan penyusunan laporan dan

p€ndokumenta8ian aset Badan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dafl

kepegawaian;

b. melaksanalan pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas, peralatan darr perlengkaPan kantor

dan aset l,ainnya;

c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan

pengadaan sarana dan prasarana dilingkungaa

Badan;

d. melaksanakan urusan pengadaan, penfmpanan,

pcndisribusian dan inventarisasi barang-barang

inventaris;

e. melaksanakan pcngawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan;

f. melaksanakan urusan utnum, keprotokolan,

hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas

dan dokumentasi;

g. melalsanakan pengelolaan administrasi perkantoran,

administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan

perpustakaan Badaa:

h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan

penyiapan pega*rai untuk mengikuti

pendidikan/ pelatihan ;

i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi

pegawai, tenaga telxris dan fungsional;

j. mel,akukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

peLaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

i i i, t:,i,: ,-.
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d.3

k. melaksanakan tugas lain yang diberikaa Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 9

Bidarg Perencanaan Anggaran Daerah.lifimpin oleh Kepala

Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kcbijakan dan pemberian bimbingan teknis Berta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang

anggaran.

Pasal 10

Bidang Anggaran Daerah dalsm melaksanalen tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam

penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;

b. pelaksanaan koordinasi Pen1rusunan RKA/DPA Organisasi

Perangkat Daerah dan atau RI(AP/DPPA Orgalisasi

c.

Perangkat Daerah;

penJmsunan Perah.rran Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis

pen,'usunan anggaran Organisasi Perangkat Daerah;

pengoordinaeian perencanaan anggaran pendapatar;

pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;

pengoordinasian perencanaan .rnggaran pembiayaan;

peLalsalaan pembinaan dan pengawasan da.lam rangka

penlrusunan APBD / Penyediaan Anggaran Kas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KePala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.

f.

e.

h.

i.

Pasal I 1

(1) Sub Bidang Anggaran I dipimpin oleh Kepala Sub Bidaag,

bertugas :

, r-rr,,ln:.. . , I
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b.

c.

d.

merrJrusun program kerja Sub Bidsng Anggaran I

sebagai pedoman pelaksana tugas;

merencanakan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang

Anggaran I;

melaksanakaa dokumen pelaksanaan anggaran sesuai

dengan lingkup kerja pada Sub Bidang Anggaran I;

melalukan koordinasi dengan Tim

Pemerintah Daerah pada Sub Bidang Anggaran I;

menghimpun bahan pen!.usunan KUA PPAS dan

KUPA/PPAS perubahan pada kelompok Sub Bidang

Anggaran l;

menJ rsun Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman

penlrusunan APBD dan pedoman penyusunan RKA

Organisasi Perangkat Daerah da.rr RKA-PPKD;

mengoordinasikan, mengumpulkan RKA, DPA dan

DPPA Organisasi Perangkat Daerah pada kelompok

sub Bidang Anggaran I;

melaksanakan verifrkasi dan meneliti dokumen

pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah

dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Organisasi Perangkat Daerah pada kelompok Sub

Bidang Anggaran I;

melaksanakan verifikasi rancangan anggaran kas

sesuai denga-n rencana pelaksanaan program/kegiatan

kelompok Sub Bidang Anggaran I;

menggoordinasikan Kepala organisasi Perangkat

Daerah atas hasil evaluasi Gubernur Sumatera Seliatan

pada kelompok Sub Bidang Anggaran I;

melaksanakan analisa dan memverifikasi terhadap

usulan pergeseran perubahan anggaran Organisasi

Perangkat Daerah pada kelompok Sub Bidang

Anggaran I;

melakssrakan pembinaan dan pengawasan dalam

rangka penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah,

RKA Perubahan organisaei krangkat Daerah pada

kelompok Sub Bidang Anggaran l;

t

e.

J.

h.

1.
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m, mengelola dan mengembangkan telmologi informasi

pengeloLaan keuangan daerah; dan

n. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Anggaran II dipimpin oleh KepaLa Sub Bidang,

bertugas :

a. menyusun program kerja Sub Bidang Anggaran II

sebagai pedoman pelaksana tugas;

b. merencanakan pelaksanaan kegiataa Sub Bidang

e.

f.

Anggaran II;

metaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai

dengan lingkup kerja pada Sub Bidarg Anggaran II;

melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah pa.da Sub Bidang Anggaran II;

menghimpun bahan penyusunan KUA PPAS dan

KUPA/PPAS perubahan pada kelompok Sub Bidang

Anggaran U;

men1 rsun standar dan regr:lasi pelaksanaan

penganggaran;

melaksanakan verifikasi dan meneliti dokumen

peLaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah

dan dokumen pelalsanaan perubahan anggaran

Organisasi Perangkat Daerah pada kelompok Sub

Bidang Anggaran Il;

melaksanakan verifikasi rancangan anggaran kas

sesuai dengan rencana pelaksanaan program/kegiatart

kelompok Sub Bidang Anggaral II;

menggoordinasikan Kepala Organisasi Perangkat

Daerah atas hasil evaluasi Gubernu Sumatera Selatan

pada kelompok Sub Bidang Anggaran II;

melaksanakan analisa dan memverilikasi terhadap

usulan pergeseran perubahan anggalan Organisasi

Perangkat Daerah pada kelompok Sub Bidang

Anggarar II;

d.

h.

1.
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k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam

rangka pen5msunan RKA Organisasi Perargkat Daerah,

RKA Perubahan Organisasi Perangkat Daerah pada

kelompok Sub Bidang Anggaran II; dan

l. melaksaaaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Anggaran III dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,

bertugas :

a. menJmsun program kerja Sub Bidang Anggaran III

sebagai pedoman pelaksana tugas;

b. mer€ncanakan pelaksalaan kegiatan Sub Bidang

Anggaran III;

melaksanakan dokumen pel,aksanaan anggaran sesuai

dengan lingkup ke{a pada Sub Bidarg Anggalan III;

melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah pa.da Sub Bidang Anggaran III;

menghimpun balan penyusunan KUA PPAS dan

KUPA/PPAS perubahan pada kelompok Sub Bidang

Anggarar UI;

mengoordinasikan, mengumpulkan RI(A, DPA dart

DPPA Orgaaisaei Perangkat Daerah;

melaksanakan verifrkasi dan meneliti dokumen

pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah

dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Organisasi Perangkat Daerah pada kelompok Sub

Bidang Anggaran III;

meLaksanakan verifi.kasi rancangan anggara! kas

sesuai dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan

kelompok Sub Bidang Anggaran III;

menggoordinasikan Kepala Organisasi Perangkat

Daerah atas hasil evaluasi Gubernur Sumatera selatan

pa.da kelompok Sub Bidang Anggaran ul;
meLaksanakan analisa dan memverilikasi terhadap

usulan perSeseran perubahan anggaran Organisasi

Perangkat Daerah pada kelompok Sub Bidang

Anggaran UI;

c.

d.

e.

J.



k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dal,am

rangka pcnyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah,

RKA Perubahan Organisasi Perangkal Daerah pada

kelompok Sub Bidang Anggaran III;

mengadministrasi dan mendokumentasikan

penJrusunan anggaran daerah; dan

m. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas darl fungsinya,

Pasal 12

Sub Bidang Anggaran I, Sub Bidang Angaran II dan Sub

Bida-ng Anggaran III mengoordinasi beberapa Organisasi

Perangkat Daerah, yarg akan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Badan.

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharan Daerah

Pasal 13

Bidang Pcrbendaharaan Daerah dipimpin olch Kcpala Bidang,

mempunyai tugas meLaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan dan pemberian bimbingajl teknis serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan.

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan Daerah dalam metraksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan

tungsi:

a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;

b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;

c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;

d. pengoordinasian pcngelolaan dala perimbangan dsn dana

transfer Lainnya;

e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan

membuka rekening kas umum daerah;

f*.Fr": I
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h.

J.

pengoordinasian pemprosesan, penerbit€n dan

pendistribusian lembar SP2D;

pengoordinasian pcl,aksartaan dan penelitian kelengkapan

dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian

penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta

penerbitan SKPP;

pengoordinasian penlmsunan laporan redisasi penerimaan

dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan

pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran

Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);

pengoordinasial pelaksanaan piutang dan utang daerah

yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis

pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai

optimalisasi kas;

pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan

pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas

SP2D dengan instan8i terkait;

pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi

keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan

pengeluaran kas serta penatausahaan dan

pertanggungjawaban (SPJ);

penyediaan anggaran kas;

pengoordinasian pelaksanaal penerbitan sPD restitusi /
pengembalian kelebihan penerimaan; dan

tugas lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fi:ngsinya.

r'- - 13

ir.':

l.

m.

n.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Verifrkesi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,

bertugas ;

a. melakukan persiapan trrencanaan dan perumusan

program kerja sib bidang Verifikasi;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggiaran (DPA)

sesuai dengan lingkup kedanya;

p''



c. meneliti kelengkapa-n dokumen SPP dan sPM gaji dan

non gaji yang disampaikan oleh Organisasi Persngkat

Daerah atas belalja berdasarkan rekap pengajuan

SPM dan Surat pernyataan bahwa dokumen yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran telah di teliti

oleh PPK Organisasi Perangkat Daerah;

d. meneliti kelengkapan persyaratan Surat Keterangan

Penghentian Pembayarar (SKPP);

e. menyiapkan Surat Pengantar untuk penerbitan SP2D;

f, menyiapkan Surat Pengantar untuk penerbitan Surat

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

g. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan

keuangan daerah;

h. menyusun kebljakan dan pedoman petunjuk tetnis
pertanggungjawaban (SPJ);

i. melakukan pembinaan tentang l,aporan

pertanggungiawaban (SPJ) yang disampaikan oleh

Organisasi Perangkat Daerah; dan

j. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengelola Kas dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang, bertugas :

a. melakukan persiapan perencan.ran dan perumusan

program keda Sub Bidang pengelolaan kas;

b. melalsanalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;

d. melaksanakan pengelolaan kas daerah;

e. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;

f. melaksanakan penerbitan SPD Organisasi Perangkat

Daerah, BLUD, dan PPKD;

g. meLaksanakan penatausahaan pengelolaan dana

pcrimbangan da dana transfer lainnya;
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J.

l.

h. menyusun laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas secara

periodik dan pelaksaraan pemungutan/pemotongan

dan penyetoran Perhitungan Fihal Ketiga (PFK);

menyiapkan pelaksanaan piutang dan utang daerah

yang timbul aldbat pengelolaan kas, pelaksanaan

analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah

sebagai optimalisasi kas;

melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan

pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan

atas SP2D dengan inet€nsi terkait;

menyiapkan pedanjian kerjasama dengan bank yang

ditunjuk sebagai tempat menyimpan kas daerah dan

menyiapkan dokumen penempatan dana kas daerah

dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas;

merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan

yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan

kas;

m. menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah dalam

rangka penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) darr Bendahara Orgranisasi

Perangl€t Daerah;

n. menyiapkan Laporan realisasi penyerapan dana yang

bersumber dari DAK Fisik maupun DAK Non Fisik dan

dana pengeluaran kas lainnya; dan

o. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepela Sub

Bidang, bertugas:

a. mcl,akul<an pcrsiapan Ircrencanaan dan pcnrmusan

program kerja Sub Bidang Perbendaharaan;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

sesuai dengan lingkup kerjanya;

c. melakukan register etas penerbitan SP2D;
15

ff#
I

I

1 IL''



I

a

mel,aksanakan pros€s penerbitan SP2D berdaearkan

dattar pengantar dari Sub Bidang verifikasi serta

pendistribusian SKPP;

melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan

realisasi pengeluaran kas berda8arkan SP2D;

menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah dalam

rangka penetapan pejabat peLakaana tugas pengelolaan

penatausahaan keuangan daerah;

nenjrusun kebijaksn dan pedoman pctunjuk tetrfs

belanja daerah;

melskukan pembinaan lcpada Organisasi Perangkat

Daerah dalam haf pehksanaan penataucahaan

keuangan dacrah; dan

melaksanaan tuga8 lain yang diberikan Kepala Bidang

scsuai dengan tugas dan frmgsinya.

Bagisn ltulima

Bidang Akuntansi dan klaporan
Pasal 16

Bidang Akuntansi dan Felaporan dipimpin oleh Kepala

Bidan& mempunyai tugas tnelaksanakan penyusunsn dan

kebijaf.aa, peaberian biEbingaa tekDis serta

Irmantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang

akuntaasi dan pelaporan.

Pasal 17

Bidang Akuntansi dan Fetraporan .lalam melaksanakan tugas

scbagaimana dirneklr'd dals"! Pasal 16, menlrelenggarakan

fungsi:

a. pengmrdinasian pembukuan anggaran (akuntansi)

penerimaan kas daerah;

b. pengoordinasian pembr,rkuan anggaran (akuntansi)

pengeluaran kas daerah;

c. pengmrdinasian kegiatan penyusunan laporan

pelaksanaan APtsD;

h.

l.

a
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pengoordinasian kegiatan penJrusunan laporan

pertanggundawaban pelatsanaan APBD Pemerintah

Kabupaten;

pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten;

pelaksanaaa konsolidasi seluruh laporan keuangan

SKPD/oPD, BLUD dan Pejabat PengeloLa Keuangan

Daerah (PPKD);

penyusunan tanggapan terhadap Iaporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK atas

pertanggungjawabart pelaksanaan APBD;

laporan

h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan

belanja serta pembiayaan ;

i. penyusunan aaalisis laporar p€rtanggungiawaban

pelal(Banaan APBD;

pen)maunan kebijakan dan panduan teknis operasional

penyelenggaman akunta-nsi Pemerintah Daerah;

penlrusunan Bistem dan prosedur akuntansi dan

pelaporan keuangal Pemerintah Daerah;

pelaksanaan verilikasi dan pensujim atas buldi

memorial;

pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang

pen]rusunanlaporankeuangan pemerintah daerah

sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidalg tugas dan fungsinya.

k.

J.

t.

Pasal 18

(1) Sub Bidarg Pembukuan Pendapatan Daerah dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang, bertugas :

a. melaksanakan pengotrahan penerimaan kas daerah;

b. mengkaji ulang hasil verifrkasi penerimaan anggaran

kas daerah;

c. menJrusunlaporanpertanggungiawaban pelaksanaan

penerimaan kas daerah;
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d. melakukan pemantauan atas identifrkasi, kl,asifikasi

dan pengukuran data transaksi penerimaan yang

dilakukan oleh SKPD;

e. melakukan pemantauan atas pencatatan,

penggolongan atas transsksi penerimaan yang

dilakukan oleh SKPD;

melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan

penerirnaan kas dan non kas yang diLakukan oleh

SKPD;

melakukan pemantauan atas posting penerimasn yang

dilakukan oleh SKPD;

melakulon rekonsiliasi atas realisasi penerimaan

dengan SKPD, BLUD dan Pejabat PengeloLa Keuangan

Daerah (PPKD);

meLaksanakan konsolidasi laporan penerifiraan

berdasarkan laporan penerimaan SKPD, BLUD dan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

mengaaalisa laporan realisasi penerimaan;

menlrusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik

(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);

melakukan veri.fikasi, analisa dan korekei terhadap

kesalaha-n realisasi penerimaar (bukti memorial);

mel,aksanakan pcmbinaal, sosialisasi t€ntang

Penlrusunan Laporan Keualgan Pemerintah

Kabupaten seauai sistem akuntansi Pemerintah

Daerah;

J.

k.

l.

n. menlrusun kebiiakan serta sistem dan prosedur

akuntansi penerimaan;

o. menJrusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan penerimaan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan Kepala

Bidang, sesuai dengar tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pembukuan Belanja Daerah dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang, bertugas:

a. mel,aksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;

-.--.-
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b.

d.

mengkqji ulang hasil verifrkasi pengeluaran kas

daerah;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengeluaran kas daerah;

melakukan pemantauan identifikasi, klasifrkasi dan

pengukuran data transaksi pengeluaran;

menyiapkan bal:an penyeeuaian atas transaksi non

kas;

f. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi

pengeluaran;

menJrusun konsolidasi Laporan realisasi APBD semester

I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

mengikhtisarkan pengeluaraa;

melakukan posting atas pengeluaran;

melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran

dengan SKPD terkait;

menlrusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD;

melaksanakan konsolidasi laporan realisasi

berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, BLUD dan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) secara

periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan

tahunan);

menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD;

menganalisa Laporan realisasi pcngeluaran;

meLaksanakan pelaporan atas pungutan dan

penyetoran Perhitungan Fihak Keriga (PFK);

melakukaa verifrkaei, analisa dan koreksi terhadap

kesalahan realisasi pengeluaran (buki memorial);

melaksanakan pembinaar, sosialisaai tentang

penlmsunanlaporankeuangan pemerintah kabupaten

sesuai sistem akuntanBi pemerintah daerahi

menyusun kebiiakan serta sistem dan prosedur

akuntansi pengeluaran;

g.

3 h.

i.

j.

n.

o.

p.

q.

k.
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s. menlrusun, mengoreksi, darl menyempurnakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang, scsuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,

bertugas:

a, melaksanakan bimbingan teknis pembukuan

penerimaan pembukuan pengeluaran kas daerah;

b. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan

p€rtanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. men]rusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait

penlrusunan laporan pertanggungiawaban

pelaksanaar APBD;

d. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non

kas;

mel,akukan konsolidasi laporan keuargan BLUD

kedalam laporan pertanggungiawabal pelaksanaan

APBD;

men3rusun konsolidasi laporan rea-lisasi APBD

(butanan, triwulanan, semeateran dan tahunan) dan

prognosis 6 (enarn) bulan berikutnya;

menJrusun laporan keualgan konsolidasi atas laporan

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

menlrusun laporan realisasi anggaran, laporan

perubahan saldo anggaran lebih, laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

men]rusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah

kabupaten;

s.

h.

l.

j, menlusun laporan realisasi anggaran, laporan

perubahan saldo anggaran tebih, laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas Laporan keuangan;

k. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP

BPK atas Laporan pertarggungjawaban pel,aksanaan

APBD;
-20
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menJrusr.rn Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

menyiapka! bahan koordinasi dan menlrusun

jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD;

n. menyiapkan bahan tindak Lanjut hasil evaluasi

Rancalgan Peraturan Daerah tentsng

o.

Pertanggungiawaban Pelaksanasn APBD;

menlapkar bahan untuk analisa laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

melakukan verifrkasi dan pengujian atas bukti

memorial;

meLaksanakaa pembinaan, sosialisasi tentang

penyrsunan laporankeua-ngan pemerintah kabupaten

sesuai sistem akuntansi PemerinGh Daerah;

menlrusun, mengoreksi dan menyempumakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan pertanggungiawabsn

pelaksanaan APBD; dan

melaksanakal tugas lain yang diberikan Kepala

BidanS, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaa! Barang Milik Daerah

Pasal 19

r.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala

Bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijatan teknis pengelolaar Barang Milik Daerah yang

meliputi: perencanaan, pengadarn, penggunaan,

pemanfaatan, p€ngamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtangenan, pemusnahan, penghapusan,

penataueahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

pengelolaan Barang Milik Daerah OrBanisasi Perangkat

Daerah yang menggr:nalan pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah

negara, ganti rugi dan sanksi,

p.

q.

s.
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d.

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

menyelenggarala-n fungsi:

a. pemmusan kebliakan teknis pengelolaan Barang Milik

Daerah;

b. pengoordinasian penlmsunan standar harga

berdasarkan jenis dan tipe barang;

c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penJ.usunan rencana kebutuhan barang

milik daerah;

pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan

persetujuar dalam penyusunan rencana kebutuhaa

pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;

pelaksanaan penats.usahaan barang milik daerah;

pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik

daerah;

pengoordinasian pelaksanaan peng€rmeman fisik,

administrasi dan hukum barang milik daerah;

pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;

penelitian dokumen usulan penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka

penyusunan laporan baraag milik daerah;

pengoordinasian penJrusunan dan penghimpunan

laporan barang milik daerah dari Organisasi Perangkat

Daerah;

pengoordinasian dan pelaksalaan pembinaan pengelolaan

barang milik daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.

f.

t.

J'

h.

k.

l.

m.
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Pasal 21

(1) sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik

Daerah dipimpin oteh Kepala Sub Bidang, bertugas :

a. mengumpulkan dan menghimpun data informasi serta

mengikuti perkembangan harga dal,am rangka

menyusr.rn standar satuan harga berdasarkan jenis

dan tipe barang;

b. membuat pedoman dan informasi tentang standar

satuan harBa;

c. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebututran barang milik daeralu

d- meneliti bahan pertimbangan persetujuan

penlrusunan rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

e. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari

Organisasi Perangkat Daerah secara berkala;

f- melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi

p€meliharaan barang milik daerah;

g. meneliti dokumen pengajual usulan pemanfaatan

barang milik daerah;

h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan

pemanfaatE! barang milik daerah;

i. meLakukan pembinaan, pengendalian dal pengawasan

terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah Eesuai

peraturan perundang-undangan; dan

j. metaksanakan tugas lain yarrg diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dipimpin

oleh Kepala Sub Bidang, bertugas :

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;

b. menyimpan, memelihara dan melengkapi seluruh

dokumen/buku sah kepemilikan aset daerah;

c. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang

milik daerah;
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d. meneliti dokumen pengajuan usulan

pemindahtanganan barang milik daerah;

menlrusun dokumen, prosedur dan melalsanakan

pemindahtanganan barang milik daerah;

meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan

barang milik daerah;

menlrusun dokumen, prosedul dan melaksanakan

pemusnahan barang milik daerah;

meneliti dokumen pengajuan usulan penglapusan

barang milik daerah;

menlrusun dokumen, prosedur dan metaksanakan

penghapusal barang mitik daerah;

menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik

daerah dalam rangka pemanfaatsn dan

pemindahtanganan barang milik daerah;

menginventarisasi data ganti kerugiaa daerah serta

melakukan tuntutan ganti kerugian atas kerugisn

daerah;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan

pihak terkait dalam rangka penyelesaian ganti

kerugian; dan

mel,aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengal tugas dan fungsinya.

e.

J.

l.

h.

m.

(3) Sub Bidang Penatqusahaan Barang Milik Daerah dipimpin

oleh Kepala Sub Bidang, bertugas :

a. meneliti usulan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

b, menfiapka-n konsep surat keputusan penetapan

status penggunaan barang milik daerah;

c. menyiapkan konsep berita acara aerah terima

atas penggunaan barang milik daerah;

d. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian

(SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani

oleh sekretaris daerah;
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e. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari

Organisa8i Perangkat Daerah;

Menyiapkan konsep peLaksanaan inventarisasi Barang

Milik Daerah;

mel,aksanakan inventarisasi, penatausahaan serta

pengendalian Barang Milik Daerah;

mempersiapkan dan menyusun dajtar inventaris

Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD);

menghimpun dan melakukan pencatatan hasil

pcnilaian Barang Milik Daerah dalam rangka

penlrusunan neraca pemerintah daerah dengan

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;

mengoordinasikan dan menghimpun laporar Ba-rang

Milik Daerah dari Perangkat Daerah sebaSai bahan

penyusunan l,aporan Barang Milik Daerah (LBMD);

k. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka

l.

penlrusunan laporan barang milik daerah dengsl

pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD dan

bidang akuntansi;

menghimpun dan menSmsun laporan barang milik

daerah dalam rangka penyreunan laporan keuangan

pemerintah daerah; dan

mel,aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan tugas da.rr fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) (elompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanal<an sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan'

h.

J.

l.

3
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(s)

(4)

(5)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumLah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatar Fungsional diPimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Junlah tEnaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja'

K€lompok Jabatal Fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal22

Dalam mel,aksanakan h.rgasnya, pimpinan satuan organisasi

dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib

menerapkan prineip koordinasi, integrasi dan sinkronieaei

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Badan scrta dcngan instansi lain di

tuar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi P€nyimpangan

agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan eeeuai

dengan peraturart perundang-undangan

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisaai dalam lingkungan satuan

kerja bertanggunglawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikaa bimbingan

serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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Pasal 25

Sctiap pimpinan unit organisasi wqiib mengikuti dan

mematirhi pettrnjiiLk-pthrxjuk dan bcrt iggungiawab kepa.tlA

atasan mesing-maeing dan merryampeikan laporan bcrkala

tepat pada wai.tun]Ia.

PaEal 26

Setiap laporan yang diterima oteh pimpinan satuan organieasi

auii belrahan, *,ejib aliolah aEii aliiisfgiiiiak Ei seba€ei bl,Haii

untuk penyrsunan taporan lebih lanjut dan untut
mcmlrerilen petunjuk-petunju* kcpada bawahsn.

P8:aal2T

Dalarn mcnyampaikan laporan masing-masing kepada atasan

teEbdaan laporan w{ib disamPaikan pli'fa kef*rda ijmit

organieasi lain yang sccara fungeional memprrnyai hubrrngan

kcrja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan hr888nya setiap pimpinan organisasi

alibaritri oleh taeirala aatuan organisasi ali be*ahrive alari' alalaE

rangka pcmberian binbinggn hePada bawahan masinS-mesing

wqitb mcngada&an rapat berLala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan orgenisa8i wajib mcngawasi

bawahannya masing-masing" mengoordinasikan bawahannya

dan memberikan bimbingan scrta Petunjuk-Petunjuk bagi

pclaksanaan tu8as bawaharnya, b a rcrjadi penyimpangan

akan mengambil langkah-langkah scsuai dengan Peraturan

perundang-undangan.



Pasal 30

sctiap piapinan satuan organieasi wajib mcngikuti dan

mematuhi aturan dan b€rtanggungiawab kepada atasan

ma8ing-masing scrta menyampeikan trapora[ aocara

berjenjang.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasd 31

(1) IGpela Badan, Sekretaris, Xepala Bidang, I(cpala Sub

Bidang dan l(epafa Subbegisn diangkat dan dibcrhentikan

oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-Undangan'

(2) Kcpala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Ttnggi

Prate'n, setingkat eselon U.b.

(3) Scloetaris merupakan Jabatan AdEinistrator sctingkat

eselon III.a.

(4) Kepela Bidsng merupakan Jabatan Administrator

setingkat eselon UI.b'

(5) Kcpala Subbagian dan KcPala Sub Bidang merupatan

Jabatan Pengawes sctingkat esclon W.a.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat lbraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pcraturan Bupati Nomor 65 Tehun 2016 tentang Susunen

orgsnisasi, TugEs dan Fungsi Badan Pcngglotra lGuangan dan

As€t Daerah Kabupaten Musi Rawas (Bcrita Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 65), dicabut dan

dinyatakan tida} bcrlaku.



Pasal 33

Peraturen Bupati ini mulai berlaku pa& tsngEal

diundaagkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan

pengundangan Feraturan Bupati ini dcngen Pancopatamya

dalam Bcrita Dacrah KabuPatcn Mu3i Rawas.

Ditctapkan di Muara Bcliti

Pada tangal, t5 ll'urrf 2Ol9

Dhrndangkan di Muara Bclid

peda Enggal, t5 !'k'?t 2Of9

SEKREf,ARIS DAERAII

KABI'PATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH IGBUPATEN MUSI RATT'AS TAHUN 2OT9 NOMOR .!I

RDINASl

29
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