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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL 

PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU 

 

2.1 Sejarah Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau 

Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak 

terlepas dari konsekuensi pelaksannan reformasi penyempurnaan manajemen 

keuangan negara di indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good govermance) dugulirkan, pemerintah pusat 

menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi 

organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya 

paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan 

organisasional ditubuh Departemen Keuangan selaku institusi pengelola 

Fiskal. 

Selaku institusi pengelola Fiskal, Departemen Keuangan membagi 

pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, 

pengganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya 

penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan “terbentuknya” 3 (tiga) 

organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan 

Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(Ditjen Perbendaharaan), dan Badan pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan 

Kerjasama Internasional (BAPEKKI). 

Ditjen PBN sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. 

“corefinction”nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling 
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dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, 

pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar 

negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). 

Sementara itu, fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada pusat 

manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan 

penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan 

Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengelolaan data pada 

kantor pengelolaan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK. 

Selanjutnya, denganterbitnya keputusan president Nomor 35,36, dan 

37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 

dan Nomor 3030/KMK/2004, secara hukum meleburkan unit-unit 

pengelolaan fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal 

Perebendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen PBN dan 

sejumlah KPPN pada kantor instansi vertikal (lihat organisasi). 

Pelantikan Direktorat Jenderal Perebendaharaan dan seluruh pejabat 

Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi 

organisasi baru tersebut. Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian 

pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. 

Pada perkembangan berikutnya, tertib peraturan presiden nomor 66 

tahun 2006 dan keputusan menteri keuangan nomor 131 tahun 2006 yang 

mengubah struktu organisasi jenderal perbendaharaan dan melahirkan unit 

eselon I pada Departemen Keuangan. Dengan bertambah beban tugas 

organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, struktur organisasi 
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tersebut akan terus disesuaikan. Maka kita melihat struktur organsisasi itu 

dalam keadaan seperti sekarang ini. 

 

2.2 Tugas Pokok Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau 

mempunyai tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

2.3 Visi dan Misi 

Adapun Visi dan misi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Riau antara lain: 

a. Visi  

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat 

dunia 

b. Misi  

a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden,efisien, dan 

optimal 

b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif 

dan akuntabel 

c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 

akuntabel, transparan, dan tepat waktu 
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d. Menegembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang 

andal professional, dan modern. 

 

2.4 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau adalah Struktur Organisasi garis dan staf. 

Sebagaimana pemberian wewenang dilakukan dari atasan ke bawahannya. 

Garis merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan 

tanggung jawab serta wewenang yang secara langsung disampaikan dari 

atasan ke bawahannya. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.0 Bagan organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Provinsi Riau 
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2.5 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau 

Pelantikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat 

Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi 

organisasi baru tersebut. Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian 

pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. 

Pada perkembangan berikutnya, tertib peraturan presiden nomor 66 

Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131 tahun 2006 yang 

mengubah struktur organisasi jenderal perbendaharaan dan melahirkan unit 

eselon I pada Departemen Keuangan. Dengan bertambah beban tugas 

organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, struktur organisasi 

tersebut akan terus disesuaikan. Maka kita melihat struktur organisasi itu 

dalam keadaan seperti sekarang ini. 

a. Uraian Tugas 

1. Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian 

dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, 

rumah tangga dan kehumasan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. Dalam melaksanakan 

tugas, bagian umum menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian, pembinaan  

SDM, dan pengelolaan kinerja; 



 

 

15 

b. Pengelolaan urusan keuangan; 

c. Pengelolaan urusan dukungan sarana dan prasarana kerja; 

d. Pengelolaan urusan kehumasan dan KIP, serta protokoler 

pimpinan; dan 

e. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan 

kegiatan. 

Bagian Umum terdiri dari: 

a. Subbagian Kepegawaian; 

  Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

b. Subbagian Keuangan; 

  Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKA-KL), urusan perbendaharaan, pengujian, Surat permintaan 

Pembayaran (SPP) dan penerbitan surat perintah pembayar, 

akuntansi dan pelaporan keuangan. 

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

  Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, 

program dan laporan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, 

pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan permintaan 

pembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan tata usaha, 
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kehumasan, protokoler pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) serta kompilasi dan penyelesaian temuan 

hasil pemeriksaan. 

d. Subbagian Penilaian Kinerja 

Subbagian Penilaian Kinerja Mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan Kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis 

dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan 

pelaporan kinerja. 

2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I 

Bidang pembinaan pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, Monitoring dan evaluasi 

kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah 

pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran 

belanja pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas, Bidang 

Pelaksanaan I menyelenggarakan Fungsi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I 

menyelenggarakan fungsi. 

3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 

Bidang pelaksanaan anggaran II mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, pengelolaan, 

dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan 

realisasi penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian 
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informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan 

analisis kinerja anggaran belanja daerah. 

4. Bidang Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Bidang Akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan teknis sistem akuntansi pemerintah pada 

pusat dan pemerintah pada daerah, Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), dan penyusunan 

statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistis (GFS), 

serta analisis atas laporan keuangan.  

Bidang Pembinaan dan Pelaporan Keuangan terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah pusat 

mempunyai tugas melakukan pembinaan sistem akuntansi 

pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 

bimbingan teknis sistem akuntansi, melakukan bimbingan teknis 

dan penyuluhan dalam rangka implementasikan standar akuntansi 

pemerintah pada instansi pusat. 

b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Seksi pembinaan sistem Akuntansi pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis 

sistem akuntansi, melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam 
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rangka implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi 

daerah. 

c. Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan  

Mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi 

laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan 

Anggaran Wilayah (UAPPA-W), penyusunan, monitoring, 

evaluasi, dan konsolidasi penyusunan LKPP tingkat Kuasa BUN, 

penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), dan penyusunan 

statistik keuangan pemerintah sesuai dengan Government Finance 

Statistics (GFS), serta analisis atas laporan keuangan. 

5. Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal 

Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, 

dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian 

kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan 

pengendalian intern, pengelola risiko, kepatuhan terhadap kode etik 

dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
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Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal 

a. Seksi Supervisi Proses Bisnis  

Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis 

pelaksanaan tugas kuasa BUN pada KPPN, pelayanan dan 

evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN. 

b. Seksi Supervisi Teknis Aplikasi 

Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, 

implementasi, bimbingan teknis operasional, dan monitoring 

standarisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN. 

c. Seksi Kepatuhan Internal 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan pengaduan, 

pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin 

pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan 

bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil 

penindakan kepatuhan internal KPPN. 

b. Fungsi 

Perumusankebijakan di bidangpelaksanaananggaran, 

pengelolaankasdaninvestasi, 

pembinaanpengelolaankeuanganBadanLayananUmum, 

sertaakuntansidanpelaporankeuanganpemerintah; 

Pelaksanaankebijakan di bidangpelaksanaananggaran, 

pengelolaankasdaninvestasi, 
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pembinaanpengelolaankeuanganBadanLayananUmum, 

sertaakuntansidanpelaporankeuanganpemerintah; 

Penyusunannorma, standar, prosedur, dankriteria di 

bidangpelaksanaananggaran, pengelolaankasdaninvestasi, 

pembinaanpengelolaankeuanganBadanLayananUmum, 

sertaakuntansidanpelaporankeuanganpemerintah; 

Pemberianbimbinganteknisdansupervisi di 

bidangpelaksanaananggaran, pengelolaankasdaninvestasi, 

pembinaanpengelolaankeuanganBadanLayananUmum, 

sertaakuntansidanpelaporankeuanganpemerintah; 

Pelaksanaanpemantauan, evaluasi, danpelaporan di 

bidangpelaksanaananggaran, pengelolaankasdaninvestasi, 

pembinaanpengelolaankeuanganBadanLayananUmum, 

sertaakuntansidanpelaporankeuanganpemerintah; 

Pelaksanaan administrasiDirektoratJenderalPerbendaharaan; 

danPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

c. Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 

Riau 

Peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal DirektoratJenderal Perbendaharaan 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 1 

 

(1)  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yangselanjutnya 

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebutKantor Wilayah 
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adalah instansi vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan yang 

berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. 

Pasal 2 

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,pembinaan, 

supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis,monitoring, evaluasi, 

penyusunan laporan, verifikasi danpertanggungjawaban di bidang 

perbendaharaan berdasarkanperaturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kantor 

Wilayah menyelenggarakan fungsi: 

a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaananggaran 

serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansiyang telah 

ditentukan; 

b. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumenpelaksanaan 

anggaran dengan pelaksanaan di daerah; 

c. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan 

penatausahaananggaran; 

d.  Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; 

e. Pembinaan teknis sistem akuntansi; 

f. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuanganpemerintah; 
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g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana 

h. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU); 

i. Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 

j. Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepadadaerah; 

k. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknisperbendaharaan dan 

bendahara umum negara; 

l. Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja 

programpensiun;’ 

m. Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban 

danaPerhitungan Fihak Ketiga (PFK); 

n. Pelaksanaan kehumasan; dan 

o. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi Kantor Wilayah 

Pasal 4 

Kantor Wilayah terdiri atas: 

a. Bagian Umum; 

b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I; 

c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II; 

d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal; dan 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 5 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanorganisasi, 

dukungan sarana dan prasarana kerja, urusankepegawaian dan pembinaan 

Sumber Daya Manusia (SDM),keuangan, tata usaha, rumah tangga dan 

kehumasan, KeterbukaanInformasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, 

dan pengelolaankinerja. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Bagian 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

a.  pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian, pembinaanSDM, 

dan pengelolaan kinerja; 

b. pengelolaan urusan keuangan; 

c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

d. pengelolaan urusan dukungan sarana dan prasarana kerja; 

e. pengelolaan urusan kehumasan dan KIP, serta protokolerpimpinan; 

dan 

f. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program danlaporan 

kegiatan. 

Pasal 7 

Bagian Umum terdiri atas: 

a. Subbagian Kepegawaian; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan 
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d. Subbagian Penilaian Kinerja. 

Pasal 8 

a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusanadministrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, 

danpengembangan sumber daya manusia. 

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyusunanRKA-KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan 

penerbitan perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan. 

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 

tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

kerja,program dan laporan kegiatan, pengadaan barang dan 

jasa,pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan 

permintaanpembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan 

tatausaha, kehumasan, protokoler pimpinan, 

pelaksanaanKeterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan 

penyelesaiantemuan hasil pemeriksaan. 

d. Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas 

melakukanpengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran 

strategisdan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi 

danpelaporan kinerja. 

Pasal 9 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai 

tugasmelaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring 
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danevaluasi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran 

belanjapemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan 

analisiskinerja anggaran belanja pemerintah pusat. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,Bidang 

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I menyelenggarakanfungsi: 

a. Penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknispenganggaran 

belanja pemerintah pusat; 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

penyusunanRencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L) dan DIPA; 

d. Penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya; 

e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

penyusunananggaran PNBP; 

f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pelaksanaananggaran belanja pemerintah pusat; 

g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pelaksanaanpengelolaan kas; 

h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pengelolaankeuangan BLU; 

i. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

manajemeninvestasi; 
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j. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja penganggarandan 

pengelolaan PNBP; 

k. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaranbelanja pemerintah pusat dalam rangka spending review; 

dan 

l. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis 

 kinerja anggaran belanja pemerintah pusat. 

Pasal 11 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I terdiri atas: 

a.  Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA; 

b.  Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB; 

c.  Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IC; dan 

d.  Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID. 

Pasal 12 

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA, IB, IC, dan ID masing-

masingmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahanrevisi 

DIPA, pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran danpelaksanaan 

anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaankeuangan BLU dan 

manajemen investasi, dan monitoring danevaluasi kinerja penganggaran 

dan pelaksanaan anggaranpemerintah pusat, serta penyusunan laporan 

realisasi dan analisiskinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang 

pembagiantugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 
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Pasal 13 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai 

tugasmelaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, 

monitoringpengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, 

koordinasipemantauan realisasi penggunaan dana transfer, dan 

fasilitasipenyampaian informasi keuangan daerah, serta 

penyusunanlaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13,Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 

menyelenggarakanfungsi: 

a. Kompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pengelolaankeuangan daerah; 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 

d. Anggaran belanja daerah; 

e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pelaksanaanpengelolaan kas daerah; 

f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 

pengelolaankeuangan BLU Daerah; 
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g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemendan 

monitoring dan evaluasi investasi daerah; 

h. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanjadaerah 

dan pemantauan atas penerimaan dana transfer didaerah dalam 

rangka spending review; 

i. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan danatransfer; 

j. Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah; dan 

k. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisiskinerja 

anggaran belanja daerah. 

Pasal 15 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas: 

a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A; 

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B; dan 

c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C. 

Pasal 16 

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, B, dan C 

masingmasingmempunyai tugas melakukan kompilasi data APBD 

dandokumen pelaksanaan anggaran daerah, pembinaan dan 

bimbinganteknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, 

BLUDaerah, manajemen investasi daerah, monitoring 

pelaksanaananggaran belanja daerah, koordinasi dan pemantauan 

laporanrealisasi atas penerimaan dan penggunaan dana transfer di 

daerah,dan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah, 
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sertapenyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran 

belanjadaerah yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh 

DirekturJenderal. 

Pasal 17 

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyaitugas 

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistemakuntansi 

pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintahdaerah, rekonsiliasi, 

monitoring dan evaluasi, penyusunankonsolidasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan Pedoman UmumSistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), dan 

penyusunan statistikkeuangan sesuai dengan Government Finance 

Statistics (GFS), sertaanalisis atas laporan keuangan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17,Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuanganmenyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistemakuntansi 

pemerintah pusat; 

b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau 

penyuluhanimplementasi standar akuntansi pemerintahan pada 

instansipusat; 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistemakuntansi 

pemerintah daerah; 
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d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau 

penyuluhanimplementasi standar akuntansi pemerintahan pada 

instansidaerah; 

e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat 

UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-

W); 

f. Konsolidasi LKPP tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

PenggunaAnggaran Wilayah (UAPPA-W); 

g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPPtingkat 

Kuasa BUN; 

h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan 

keuanganpemerintah pusat dan laporan keuangan Pemerintah 

Daerahsesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi 

Pemerintah(PUSAP); 

i. Penyiapan bahan penyusunan statistik keuangan pemerintahsesuai 

dengan Government Finance Statistics (GFS); dan 

j. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan. 

Pasal 19 

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: 

a. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 

b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan 

c. Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan. 

Pasal 20 
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a. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusatmempunyai 

tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknissistem akuntansi, 

melakukan bimbingan teknis dan/ataualam rangka implementasi 

standar akuntansipemerintahan pada instansi pusat. 

b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerahmempunyai 

tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknissistem akuntansi, 

melakukan bimbingan teknis dan/ataupenyuluhan dalam rangka 

implementasi standar akuntansipemerintahan pada instansi daerah. 

c. Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan 

Keuanganmempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan 

konsolidasilaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

PenggunaAnggaran Wilayah (UAPPA-W), penyusunan, monitoring, 

evaluasi,dan konsolidasi penyusunan LKPP tingkat Kuasa 

BUN,penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusatdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai 

denganPedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), 

danpenyusunan statistik keuangan pemerintah sesuai 

denganGovernment Finance Statistics (GFS), serta analisis atas 

laporankeuangan. 

  

 

 


