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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu 

 Pendapatan dan Penerimaan merupakan suatu komponen yang dapat 

menunjang berjalannya pemerintah daerah, terselenggaranya Good Governance 

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

transparan, dan legitimit, sehingga penyelenggaraan yang tepat, transparan, dan 

legitimit, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat 

berlansung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. 

 Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 beserta peraturan pendukungnya, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dengan 

Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Yang Terbaik, Akuntabel, 

Tranparan Serta Efektif dan Efisien” hal ini sejalan dengan potensi sumber 

pendapatan daerah yang ada, posisi strategis Kabupaten Rokan Hulu secara 

Geokonomi, maupun Geopolitik sebagai kawasan yang terletak pada jalur 

regional yang berbatasan lansung dengan propinsi tetangga yaitu propinsi 

Sumatera Barat (Sumbar) dan Propinsi Sumatera Utara (Sumut). 
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 Bertolak dari hal diatas, bila dihubungkan dengan keadaan geografis dan 

Potensi sumber daya alam Kabupaten Rokan Hulu terdapat berbagai Potensi dan 

Peluang terhadap pengumpulan sumber-sumber Dana pembangunan khususnya 

terhadap penerimaan daerah. Penerimaan daerah sebagai pilar utama ekonomi 

untuk pembangunan memiliki ciri khas dan memerlukan perhatian khusus, agar 

tercipta titik antara kehendak pembangunan (Development Will) dengan kehendak 

Masyarakat (Sosial Will). 

 Untuk itu dalam menentukan arah strategis dan kebijakan pembangunan 

serta penerimaan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun 

suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta terukur dalam rangka 

mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yakni 

“Menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terbaik di Propinsi Riau 

Tahun 2016 dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020”. 

 Dalam meningkatkan pendapatan daerah perlu memaksimalkan pelayanan 

terhadap masyarakat sehingga pendapatan daerah yang ditargetkan dapat 

terealisasi supaya pembangunan berjalan dengan lancar. 

 Organisasi perangkat daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 berubah menjadi 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dan Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 berubah lagi menjadi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.   

4.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu 

A. Visi 

 Visi disini adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan  

pada akhir  periode yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan. 

Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu  dalam jangka menengah. 

 Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu pada Visi Kabupaten 

Rokan Hulu yaitu “Menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terbaik di 

Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020”, maka Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen 

untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Rokan Hulu yang akan 

dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan visi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu :  

 “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan manajemen keuangan dan 

aset daerah yang terbaik, akuntabel, transparan serta efektif dan efisien”. 

 Penjelasan Makna Visi : 
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1. Peningkatan Penerimaan Daerah 

Peningkatan Penerimaan Daerah meliputi seluruh Penerimaan dalam 

satu Tahun Anggaran yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. 

2. Yang Memadai 

Mengupayakan jumlah penerimaan yang dapat memenuhi pembiayaan 

kegiatan rutin dan pembangunan yang menjadi prioritas untuk 

dilaksanakan guna tercapainya Visi Kabupaten. 

3. Bertumpu Kepada Pendapatan Asli Daerah 

Dari seluruh penerimaan diharapkan dukungan dari dana yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang kontribusinya dapat  

ditingkatkan dari tahun ketahun, yang memperkecil  beban 

ketergantungan daerah terhadap pusat. 

B. Misi 

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu  akan menjabarkan kedalam 

misi yang lebih jelas. Karena misi adalah merupakan suatu cita-cita atau tujuan 

organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan 

melalui penerapan strategi yang dipilih suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan 

sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan 

strategi yang dipilih dalam penentuan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan berdasarkan pengkajian dan pembahasan 
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yang mendalam, maka Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu menentukan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan 

pajak secara berkesimbungan dengan menggalo seluruh potensi daerah. 

2. Memenage keuangan secara profesional, akuntabel dan transparan yang 

berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

3. Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Daerah berdaya guna dan berhasil 

guna. 

4.3 Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu  

 

 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan yang berkendudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor  5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi Kepala  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu antara lain 

: 

1. Kepala Badan  

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang 

kepala yang berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Kepala 

Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. 



69 
 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja 

Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan 

lingkup bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, 

Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

d. Pembinaan administrasi perkantoran; 

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan 

hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; 

f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; 

g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i. Memimpin seluruh kegiatan Badan, baik secara administrasi 

maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu; 

j. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun eksteren; 
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k. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan 

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu. 

l. Mengkoordinasikan penyususnan rancangan dan perubahan APBD 

serta mengendalikan pelaksanaan anggaran; 

m. Mengkooridinasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang ketata 

usahaan, keuangan, perencanaan program;  

n. Mengevaluasi dan mengendalikan Aset milik daerah; 

o. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas 

Badan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta; 

p. Merumuskan kebijaksaan teknis dibidang Pengelolaan keuangan 

serta program kerja daerah; 

q. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja;dan 

r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. 

2. Sekretariat 

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Sekretaris yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada badan dengan 

tugas Melakukan Menyusun Program Kerja dan Rencana Kegiatan, 

Melaksanakan Administrasi Umum, Mengelola Adminstrasi Keuangan, 

Mengelola Administrasi Kepegawaian, dan melaksanakan Administrasi 

Perlengkapan dan Perawatan, serta menata usahakan kegiatan lainnya. 



71 
 

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan 

administrasi  kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian 

1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

kepala yang  berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris dengan tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi, 

dalam urusan umum, perpustakaan,  surat menyurat, kearsipan, 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan 

pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan 

pegawai. 

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang kepala yang  berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris dengan tugas membantu sekretaris dalam 

melaksanakan penyusunan data, informasi, penyusunan program, 

evaluasi dan pelaporan. 

5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

dengan tugas Membantu sekretaris dalam pelaksanaan rencana 

Anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan 

dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
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Rokan Hulu mengatur penyelenggaraan rapat badan dan keprotokolan 

serta menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan pengadaan, 

penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, 

pengendalian dan inventarisasi barang inventaris. 

6. Bidang Anggaran  

1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala yang  berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Melalui 

Sekretaris dengan tugas Melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi 

dan koordinasi di bidang anggaran. 

7. Perencanaan Anggaran 

1) Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Anggaran dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi perencanaan anggaran. 

8. Pengendalian Anggaran 

1) Seksi Pengendalian Anggaran dipimpin oleh kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Anggaran dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi Pengendalian Anggaran. 

9. Bidang Perbendaharaan 

1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris dengan tugas Melaksanakan pengelolaan Belanja 
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Langsung dan Tidak Langsung pegawai dan petunjuk teknis 

administrasi keuangan, menyelesaikan permasalahan dan pembinaan  

perbendaharaan, menguji kebenaran penagihan melalui penelitian 

syarat-syarat kelengkapan administrasi. 

10. Seksi Belanja 

1) Seksi Belanja dipimpin oleh Kepala yang  berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembendaharaan dengan 

tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

perbendaharaan. 

11. Seksi Verifikasi 

1) Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang  berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pembendaharaan dengan tugas membantu kepala bidang dalam  

menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Verifikasi. 

12. Seksi Kas dan Pendanaan 

1) Seksi Kas dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pembendaharaan dengan tugas membantu kepala dalam melaksanakan 

tugas dibidang Kas dan Pendanaan. 

13. Bidang Laporan Keuangan 

1) Bidang Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris dengan tugas Melaksanakan perumusan, evaluasi dan 
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koordinasi dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan good governance. 

14. Seksi Pembukuan dan Akuntansi 

1) Seksi Pembukuan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Laporan Keuangan dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi pembukuan. 

15. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan 

1) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

yang  berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Laporan Keuangan dengan tugas membantu kepala bidang 

dalam melaksanakan tugas dibidang Pengolahan Data dan Pelaporan. 

16. Bidang Aset 

1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala yang  berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan 

tugas Melaksanakan penyusun petunjuk Teknis dalam rangka 

pengadaan barang, pemeliharaan barang, penghapusan, 

pelelangan/pembelian sumbangan/hibah kepada pihak lain pemusnahan 

barang daerah dan menyiapkan pembukuan secara sistemmatis dan 

kronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan APBD, nota 

perhitungan dan laporan aliaran kas, pembukuan aset serta verifikasi 

yang meliputi penelitian terhadap anggaran aparatur dan pelayanan 

publik. 
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2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 

daerah; 

b. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik 

daerah; 

c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan 

pengendalian barang milik daerah; 

d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan 

pemeliharaan barang milik daerah; 

e. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi inventarisasi dan 

penghapusan; 

f. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi penilaian dan 

optimalisasi; 

g. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan penerimaan 

semua hasil  pengadaan barang daerah; 

h. Merumuskan petunjuk teknis memfasilitasi pelaksanaan sensus 

barang daerah; 

i. Menginventarisir barang daerah dalam rangka administrasi 

penghapusan, pelelangan/penjualan sumbangan/hibah kepada pihak 

lain dan pemusnahan barang daerah;dan 

j. Melakukan tatausahaan, pembukuan dan penyusunan apbd, serta 

melakukan pemeriksaan dan penelitiaan terhadap realisasi anggaran, 
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baik terhadap penerimaan dan pengeluaran serta pembinaan 

bendaharawan dibidang administarsi surat pertanggung jawaban 

(spj) dan penyelesaian ganti rugi. 

17. Seksi Inventarisasi 

1) Seksi Inventarisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan 

tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

inventarisasi. 

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Inventarisasi mempunyai  fungsi :  

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah (RKPBMD); 

b. Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah (DKPBMD); 

c. Menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

e. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 

f. Melakukan penerimaan dan penyimpanan dokumen asli kepemilikan 

barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 

pemanfaatan dan bangun guna serah; 
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g. Menyusun standarisasi satuan harga barang dan jasa pemerintah 

daerah; 

h. Menyusun dan membuat rekap laporan mutasi barang pemerintah 

daerah; 

i. Mengadakan administrasi perbendaharaan barang daerah; 

j. Mengadakan pemeriksaan barang daerah; 

k. Melakukan sensus barang daerah; 

l. Merencanakan biaya pemeliharaan dan pengelolaan administrasi 

penghapusan;dan 

m. Melakukan perencanaan pelelangan, penjualan sumbangan/hibah 

kepada pihak lain dan pemusnahan barang daerah;  

18. Seksi Pengendalian  dan Pengawasan 

1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Aset dengan tugas melaksanakan pengadaan barang milik daerah, 

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik 

daerah. 

19. Pengendalian dan Penghapusan  

1) Seksi Penilian dan Penghapusan dipimpin oleh kepala yang  

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Aset dengan tugas  menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penilaian dan penghapusan. 



64 
 

          78 

 

 

 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI 
NOMOR : TAHUN 2016 
TANGGAL : NOVEMBER 2016 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

SEKSI   
PENGENDALIAN 

ANGGARAN 

 

SEKSI   

PERENCANAAN ANGGARAN 
 

SEKSI 
 PENGENDALIAN DAN 

PENGAWASAN 

SEKSI 
INVENTARISASI 

 

KEPALA BADAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

BIDANG  
ANGGARAN 

 

BIDANG  

ASET 

 

SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN  

KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SEKSI  

PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN 

 

SEKSI 
PENGOLAHAN DATA DAN 

PELAPORAN 

SEKSI 
PEMBUKUAN DAN AKUNTASI 

BIDANG  

LAPORAN KEUANGAN 

GAMBAR 4.1 
STRUKTUR BAGAN ORGANISASI BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 

Plt. BUPATI ROKAN HULU, 
 

 
 

S U K I M A N 

 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

SEKSI   
VERIFIKASI 

 

SEKSI   
BELANJA 

 

BIDANG  
PERBENDAHARAAN 

 

 

SEKSI  

KAS DAN PENDANAAN 

 

 

 

 

 

78 


