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ABSTRAK 
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Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yaitu 

dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pedoman pengelola 

keuangan   dan   barang   milik   daerah,   pelaksana   tugas   dukungan   teknis, 

pemantauan,  evaluasi,  pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi-fungsi 

penunjang urusan, pelaksana adaministrasi badan dan pelaksana fungsi lain yang 

diberikan oleh walikota sesuai bidang. 
 

Penelitian  dalam  tugas  akhir  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah 

sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Pekanbaru telah efektif dan efesien. Metode analisis yang 

digunakan dalam analisis deskriptif. Dari data tersebut penulis dapat melakukan 

analisis dan membuat  suatu  kesimpulan  dan  saran  dalam  prakteknya  penulis 

menemukan dengan adanya penerapan sistem akuntansi yang baik terhadap 

pengeluaran kas maka lajunya arus kas yang keluar dapat ditangani dengan baik 

sehingga semakin baik sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan maka 

semakin dapat dipercaya besarnya kas yang ada pada laporan keuangan. Namun 

sistem akuntansi pengeluaran kas hanya mengontrol pengeluaran yang besar saja 

sehingga pengeluaran yang bersifat kecil seperti perlengakapan kantor dan dana 

konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya sangatlah terkendala 

karena pada sistem SIPKD ini bukti pengeluaran yang bersifat kecil diatur serta 

dibuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan 

tujuannya agar kesekretarian tidak perlu meminta dana kebagian keuangan 

setiap kali ingin mengeluarkan dana yang relative kecil maka dari itu sebaiknya 

dapat menyiapkan sistem yang mencerminkan detail laporan yang bisa 

dipertanggungjawabkan untuk pihak eksternal / BPK 
 

Berdasarkan hasil dari pengamatan ini penulis menyimpulkan bahwa 

sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Pekanbaru telah efektif dan efesien yang dapat mempermudah 

dan memperlancar kinerja para pegawai. 

 

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pengeluaran Kas 
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BAB I  
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1      LATAR BELAKANG 
 

 
Pada dasarnya setiap perusahaan, badan usaha, organisasi dan lembaga- 

lembaga   pemerintahan   sekalipun,   menempatkan   laporan   keuangan   sebagai 

laporan data yang memuat informasi keuangaan yang sangat bermanfaat untuk 

kepentingan pihak internal maupun eksternal. Dalam instansi-instansi pemerintah 

semua  laporan  keuangan  yang  dibuat  harus  mempunyai  bentuk  yang  sesuai 

dengan standar akuntansi publik yang telah ditetapkan. Salah satu metode dengan 

menerapkan sistem akuntansi yang akuntable dan relavan, mulai dari pemerintah 

pusat sampai kepemerintah daerah. 

Sistem akuntansi merupakan kumpulan dari prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas, prosedur penjualan, prosedur pembelian dan buku besar. Jadi 

dapat  dikatakan sistem akuntansi terdiri dari subsistem yang  saling  berkaitan. 

Widana Putra dkk (2009:22) 

 
Dalam memenuhi kebutuhan informasi yang bermacam-macam dan rumit, 

sistem akuntansi  pemerintah  menggunakan  aplikasi SIPKD  (Sistem Informasi 

Pengelolaan  Keuangan Daerah)  sebagai alat  bantu  mempermudah pengelolaan 

keuangan  yang  efisien,  efektif,  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada 

masyarakat luas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1



2  
 
 
 
 
 

 

Akuntansi merupakan  suatu  sistem pengukuran  dan sistem komunikasi 

untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat 

diidentifikasi  sehingga  memungkinkan  pemakai  untuk  membuat  pertimbangan 

dan keputusan mengenai sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan 

organisasi. Tujuan dasar akuntansi adalah untuk mencatat, memproses dan 

melaporkan informasi keuangan. 

 

Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Pekanbaru 

berdiri  pada  tanggl  1  Januari  2014.  Apabila  pengelola  sistem  dan  prosedur 

berjalan dengan baik, maka akan memperlancar kinerja organisasi. Hal ini berarti 

setiap sistem dan prosedur harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintah dan juga 

terwujudnya transparan serta akuntabilitas yang menuju ke pemerintahan yang 

“Good Governance” 

 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 

yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

 

Dalam hubungan dan pekerjaan perbaikan/penyusunan sistem akuntansi, 

dalam hal ini bagian keuangan daerah bertanggung jawab untuk selalu menindak 

lanjuti  atau   mengecek   jalannya   sistem   akuntansi.   Sistem   akuntansi   yang
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diterapkan  oleh  Badan  Pengelola   keuangan   Aset   Daerah  (BPKAD)   Kota 

 
Pekanbaru harus efektif dan efisien. 

 
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru 

adalah  SKPD  yang  harus  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  dari  APBD 

untuk setiap tahunnya yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan yang 

pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 

serta Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hasil pengamatan saat penelitian dan 

wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan  permasalahan pada Badan 

Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yaitu dalam hubungan dan 

pekerjaan penyusunan sistem akuntansi yang jumlahnya kecil seperti pengeluaran 

yang bersifat kecil yang contohnya pembelian perlengkapan kantor dalam jumlah 

kecil, pembelian materai, pembayaran snack serta beban-beban dalam berskala 

kecil lainnya. Sangatlah terkendala karena sistem akuntansi pada Badan 

Pengelolaan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Pekanbaru  hanya  mengontrol  

pengeluaran  yang besar saja. Sedangkan pencatatan pengeluaran kecil adalah 

pada buku kas yang dilakukan secara manual. Sehingga, dalam hal ini bagian 

keuangan daerah bertanggungjawab untuk selalu menindak lanjuti atau mengecek 

jalannya sistem akuntansi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Pekanbaru guna mengembangkan sistem akuntansi yang efektif 

dan efesien. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas sangat bermanfaat bagi pemerintah 

sebagai  sarana  menciptakan  sistem  pengawasan  dalam  suatu  instansi.  Maka 

penulis tertarik mengambil judul “SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN
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KAS  PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

(BPKAD) KOTA PEKANBARU”. 

 

 
 

1.2      RUMUSAN MASALAH 

 
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,   maka  rumusan  masalah  dalam 

penelitian ini adalah “Apakah sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan 

Pengelolan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sudah efektif dan 

efisien?” 

1.3      TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
1.3.1 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan  dalam  penelitian  laporan  ini  adalah:  “  Untuk  mengetahui 

Apakah sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolan Keuangan 

Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sudah efektif dan efisien?” 

1.3.2 Manfaat Penelitian 
 

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak instansi untuk dijadikan  sebagai bahan 

pertimbangan dan lebih menyempurnakan lagi dalam melaksanakan sistem 

akuntansi. 

b. Agar dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang ingin meneliti masalah 

yang sama mengenai sistem akuntansi. 
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1.4      METODE PENELITIAN 

 
1.4.1 Lokasi Penelitian 

 
Adapun tempat  penelitian laporan ini dilakukan di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang lokasinya di Jl. Jenderal Sudirman 

No.464, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28000 

Waktu penulisan dilakukan mulai 19 Maret 2019 hingga 20 Desember 

2019.  

1.4.2 Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Badan 

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru bagian 

akuntansi dan keuangan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. 

b. Data Sekunder, adalah data – data dari kantor yang sudah jadi seperti 

struktur organisasi dan sejarah kantor Badan Pengelola Keuangan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru 

c. Sumber data diperoleh dari sub bagian keuangan yaitu melalui wawancara 

dengan staf-staf sub bagian keuangan pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. 

Analisis data yang digunakan dalam memperoleh data adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu studi kasus nya mengarah pada pendeskripsian 

secara rinci mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut 

apa adanya dilapangan studinya. 
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1.4.3 Teknik Penulisan 
 

a.  Wawancara,  yaitu  mengadakan  Tanya  jawab  secara  langsung    dengan 

objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung Badan Pengelola 

 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. 

 
c. Dokumentasi, yaitu data-data dari dokumen, arsip dan catatan-catatan yang 

berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. 

1.5      Sistematika penulisan 
 

Adapun  sistematika  penulisan  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan 

 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
BAB  I  :  Bab  ini  merupakan  bab pendahuluan  yang  berisikan  latar  belakang 

masalah,  perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian., metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Bab  ini merupakan tentang  sejarah  instansi,  visi dan  misi,  struktur 

organisasi dan aktivitas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan 

Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. 

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang teori dan praktek sistem akuntansi 

pengeluaran kas yang meliputi: Pengertian akuntansi, sistem akuntansi, 

pengendalian internal, pengertian pengeluaran kas dan pengertain kas. 

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran hasil penelitian sehubungan dengan maslaah yang diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya. 



 

 
 

 

BAB II 
 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1      Sejarah Singkat Perusahaan 
 

 
BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada 

tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan penggabungan 2 (dua) Bagian di 

Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu  Bagian  Keuangan  dan 

Bagian Perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk 

memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset 

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komitmen nyata Pemerintah 

Kota Pekanbaru untuk mewujudkan keinginan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada saat 

itu  terbentuk  berdasarkan Peraturan Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  10 tahun 

2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 

 
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan 

Walikota Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

 

Terhitung  Januari 2017  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Kota  Pekanbaru 

 
berubah  nama  menjadi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota 
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Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 

 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Badan  Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. 

 

2.2      Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Pekanbaru 

 

Visi: 
 

 
“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, 

transparan dan akuntabel dalam  mendukung  kota pekanbaru  sebagai kota 

metropolitan yang madani.” 

 

Misi: 
 

 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat yang profesional 

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

 
b) Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. 

 

 
 

c) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 
d) Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.
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2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

(BPKAD) Kota Pekanbaru 

Tabel I.1 

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Pekanbaru Periode 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.bpkad.pekanbaru.go.id Tahun2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLT. KEPALA BADAN 

ALEK KURNIAWAN, SP.M.Si 

NIP. 19771120 199703 1 002 

 

KASUBBAG KEUANGAN 
HARIANTO, SI.P. MM 

NIP. 1901111 200701 1 002 

SEKRETARIS 

ALEK KURNIAWAN, SP. M.Si 

NIP. 19771120 199703 1 002 

 

KASUBBAG UMUM 

HJ. MERRY PARINA M., SH 

NIP. 19671010 19903 2 005 

KASUBBAG PROGRAM 

RAHMI FITRIANI, ST 

NIP. 19700413 199803 1 001 

 

KABID PERBENDAHARAAN 

BASRI, S.Sos 

NIP. 19720309 200212 2 002 

 

KASUBBID ADMINISTRASI PEMBIAYAAN 

DAN MANAJEMEN KAS 

RISKI EMELIA FIRDAUS, SE 

NIP. 1970921 201001 2 011 

 

KASUBBID PENERIMAAN 

TRANSFER 

DESI RIANI, SE, M.Si 

NIP. 1970102 200312 2 009 

KASUBBID PENGELUARAN 
ROSILAWARNI, SE 

NIP. 19640601 198903 2 003 

 

KABID ANGGARAN 

HJ. YULIANI, S. Sos. M.Si 

NIP. 19691122 199003 2 002 

 

KASUBBID PEMBIAYAAN 

DAN INVESTASI 

RIRY ISRAMIWARTI, SE 

NIP. 19770624 200212 2 003 

 

KASUBBID PENYUSUNAN 

ANGGARAN 

SUKARDI YASIN, SE. MM 

NIP. 19801113 200902 1 005 

 

KASUBBID 

PENATAUSAHAAN 

PEMBINAAN ANGGARAN 

YUSRIZAL, SE 

NIP. 197107 7 200112 1 0030 

 

KASUBBID PEMBINAAN 

DAN EVALUASI 

TITIK TERTILA, SE 

NIP 19760509 201001 2 010 

KASUBBID AKUNTANSI 

DAN PELAPORAN BELANJA 

ERWAN CANDRA, S HI 

NIP. 19740602 200912 1002 

 

KASUBBID AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN PENDAPATAN 

YESI ISBINTORO WATI, SE 

NIP. 19821224 20090 2 008 

 

KABID AKUNTANSI 

TENGKU MUZAHAR, SE, M.Si 

NIP. 19750709 199403 1 001 

 

KASUBBID ANALISA KEBUTUHAN 

DAN PENGADAAN ASET 

YARNENGSIH ALAM, SE. M.Si.Ak 

NIP. 19750111 200112 2 003 

KASUBBID PENILAIAN 

PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN 

ASET 

E. ZIKRA HABIBAH, SP, M.Si 

NIP. 19830527 200605 2 001 

KASUBBID INVENTARISASI 

DAN PENGHAPUSAN ASET 

SUSETIA PANCA UTAMA, S.Kom 

NIP. 1985101 200902 1 003 

 

KABID PENGELOLAAN ASET 

DEFINO EFKA, SH. M.Si 

NIP. 19700413 199803 1 001 

 

http://www.bpkad.pekanbaru.go.id/
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2.4    Tugas Pokok dan Fungsi 
 

 
1) Kepala Badan Keuangan 

 

 
a) Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang 

keuangan dan tugas pembantuan lainnya. 

 

Fungsi: 

 
a) perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

b)  penyusunan  rencana  program  dan  kegiatan  serta  memimpin 

segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

c) perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, 

pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

d) pelaksanaan fasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

e)  pelaksanaan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan administrasi keuangan dan aset daerah. 

f)   pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah 

 
g) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi atas penerimaan dan 

pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait.
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h)  pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

i)   pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan . 

 
j)   pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelola 

 
Keuangan dan Aset Daerah. 

 
k)  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 
 

 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja Sekretariat  berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Fungsi: 
 

 
a) pelaksanaan    koordinasi   penyusunan   rencana    kerja    Badan 

 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

 
b) perencanaan,   penyusunan,   perumusan  dan  pelaksanaan  serta 

pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c) penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program. 

d) pelaksanaan   tugas   mewakili   Kepala   Badan   apabila   yang 

bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat. 
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e) pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

badan, upacara serta keprotokolan. 

f) pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban. 

g) pengoordinasian    dan    pembinaan    pemeliharaan    kebersihan, 

 ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan 

dinas serta perlengkapan gedung kantor. 

h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

1)   Sub Bagian Umum 

 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi: 
 

 
 

a) perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, 

umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan 

berdasarkan perundang-undangan. 

b) perumusan   dan   pelaksanaan   kegiatan,   penghimpunan   dan 

sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta 

pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum. 



13  
 
 
 
 
 

 

c) pelaksanaan  urusan  keprotokolan,  koordinasi  dengan  instansi 

terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat. 

d) pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara dan rapat-rapat badan. 

e) pengelolaan  perjalanan  dinas  dan  operasional  rumah  tangga 

badan. 

f) pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan 

dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. 

g) pelaksanaan  pengurusan penggunaan dan  pemeliharaan  Barang 

 
Milik Daerah (BMD). 

 
h) perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan Badan. 

i)  perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai,   formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) dan registrasi PNS serta pengarsipan 

penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Badan. 

j)  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2)    Sub Bagian Keuangan 
 
 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi: 

 
a) perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

b)   pelaksanaan    verifikasi   serta   meneliti   kelengkapan   Surat 

 
Permintaan Pembayaran (SPP). 

 
c)   penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM). 

 
d)   pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan. 

 
e) pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

f)    pelaksanaan  dan  penyiapan  akuntansi  dan  laporan  keuangan 

 
Badan. 

 
g) pelaksanaan  penatausahaan  aset  meliputi  pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

h)   penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang 

milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

i)    pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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3)    Sub Bagian Program 

 
Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi: 

 
a)   pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan 

kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik 

program pembangunan,   laporan tahunan dan laporan evaluasi 

kinerja. 

b)  pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana. 

c)   perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

 
d)   perumusan,  pelaksanaan  dan  penghimpunan  petunjuk  teknis 

yang berhubungan dengan penyusunan program. 

e)   pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

 
f)   pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 

masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan 

lainnya. 

g)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

1.   Bidang Anggaran
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Bidang  Anggaran  mempunyai  tugas  membantu  sebagian  tugas  Kepala 

 
Badan dalam melaksanakan sub urusan anggaran. 

Fungsi: 

a)   penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b)   penyusunan  rencana  bidang  anggaran  sesuai  dengan  rencana 

kerja Badan. 

c)   penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD. 

d)   pengoordinasian penyusunan APBD. 

e)   pelaksanaan   pembinaan  dan   bimbingan   teknis   penyusunan 

 
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD. 

 
f)    pelaksanaan fasilitasi, penyusunan dan pelaksanaan APBD. 

 
g)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1)   Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

 
Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan sub urusan penyusunan 

anggaran. 

Fungsi: 

 
a)   perencanaan   dan   pelaksanaan   program   kerja   Sub   Bidang 

 
Penyusunan    Anggaran    berdasarkan    ketentuan    peraturan
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perundang-undangan  dan  petunjuk  atasan  sebagai  pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b) penghimpunan usulan RKA-SKPD/SKPKD sebagai bahan 

penyusunan RAPBD dan perubahan RAPBD. 

c)   pelaksanaan  fasilitasi  penyusunan  dan  penyiapan  rancangan 

 
APBD dan rancangan perubahan APBD. 

 
d)   penghimpunan dan penyiapan DPA-SKPD/SKPKD dan DPPA- 

SKPD/SKPKD sebagai pedoman pelaksanaan APBD. 

e)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

2)   Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran 

 
Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran  mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan sub 

urusan penatausahaan dan pembinaan anggaran. 

Fungsi: 

 
a) perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b) penyusunan anggaran kas, pelaksanaan verifikasi terhadap 

rancangan DPA/DPPA-SKPD dan SKPKD. 

c)   penyiapan dan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan 

anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
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d)   pemantauan   perkembangan   pelaksanaan   anggaran   belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 

e)   perumusan penyiapan bahan pengendalian terhadap penyediaan 

kredit anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

f)       pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

3) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi 
 

Sub  Bidang  Pembiayaan  dan  Investasi  mempunyai  tugas  membantu 

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan sub urusan pembiayaan dan 

investasi. 

Fungsi: 

 
a) perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Pembiayaan dan Investasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b)   perencanaan dan pelaksanaan pembentukan dana cadangan. 

 
c)   perencanaan   dan   pelaksanaan   verifikasi   penyertaan   modal 

 
(investasi) pemerintah daerah. 

 
d)   perencanaan  dan  pelaksanaan  verifikasi  pemberian  pinjaman 

atas nama pemerintah kota. 

e)  pelaksanaan fasilitasi pengelolaan utang dan piutang daerah, 

penagihan piutang daerah dan pengelolaan, penatausahaan 

investasi daerah dan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintah 

dan penganggarannya. 



19  
 
 
 
 
 

 

f)    penyiapan dan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan 

pembiayaan dan investasi daerah. 

g) pemantauan  perkembangan  pelaksanaan  pembiayaan  dan 

investasi daerah. 

h)   perumusan penyiapan bahan pengendalian terhadap penyediaan 

kredit pembiayaan dan investasi daerah. 

i)     pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2.   Bidang Perbendaharaan 

 
Bidang   Perbendaharaan  mempunyai  tugas   membantu  sebagian  tugas 

 
Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan perbendaharaan. 

Fungsi: 

a)   penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang 

Perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b) pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas bidang 

perbendaharaan. 

c)   penyusunan   rencana   pengelolaan   keuangan   sesuai   dengan 

rencana kerja SKPD. 

d)   pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan 

pengeluaran daerah. 
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e)  pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan 

pengeluaran. 

f)       pendokumentasian pembukuan dan laporan. 

 
g)   pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap sistem 

dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kas daerah. 

h)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

1)   Sub Bidang Pengeluaran 

 
Sub  Bidang  Pengeluaran  mempunyai  tugas  membantu  Kepala 

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan sub urusan pengeluaran. 

Fungsi: 

a) perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Pengeluaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b)   penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. 

 
c)  Penelitian kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh 

Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  agar 

pengeluaran yang  diajukan tidak  melampaui pagu dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

d)   penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

 
e)   penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
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f)    pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  pengeluaran 

daerah. 

g)   pemberian    saran    dan    pertimbangan    atas     pelaksanaan 

pengeluaran daerah. 

h)   pelaksanaan pencatatan bukti penyetoran pajak. 

i)    pencatatan seluruh pengeluaran daerah. 

j)    pelaksanaan  pembayaran  berdasarkan  permintaan  Pengguna 

 
Anggaran atas beban rekening kas umum daerah. 

k)   pelaksanaan pemberian pinjaman dan penagihan piutang daerah. 

l)    pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 
 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 

2)   Sub Bidang Penerimaandan Transfer 
 

Sub Bidang Penerimaan dan Transfer mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan sub urusan 

penerimaan dan transfer. 

Fungsi: 

 
a)   perencanaan   dan   pelaksanaan   program   kerja   Sub   Bidang 

 
Penerimaan dan Transfer. 

 
b)   penerimaan dan pencatatan bukti setoran penerimaan daerah. 

c)   penyimpanan seluruh bukti asli penerimaan daerah. 

d)   penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah 

yang berkaitan dengan aset lancar dan investasi. 

e)   pelaksanaan  pengelolaan  dan  pencatatan  hutang  dan  piutang 

daerah.
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f)    pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi  lain  dalam  rangka 

rekonsiliasi penerimaan daerah. 

g)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

3)   Sub Bidang Administrasi, Pembiayaan dan Manajemen Kas 

 
Sub   Bidang   Administrasi,   Pembiayaan   dan   Manajemen   Kas 

mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Bidang  Perbendaharaan  dalam 

melaksanakan sub urusan administrasi, pembiayaan dan manajemen kas. 

Fungsi: 

a)   penyimpanan uang daerah dan surat berharga. 

 
b)   pelaksanaan administrasi penempatan uang daerah. 

 
c)   pelaksanaan  koordinasi  dan  rekonsiliasi  posisi  kas  daerah 

dengan bank yang ditunjuk. 

d)   pelaksanaan   administrasi   Penyelesaian   SK   PA,   KPA   dan 

 
Bendahara yang diusulkan oleh seluruh SKPD. 

 
e)   pelaksanaan administrasi pembuatan Amprah Gaji. 

 
f)       pelaksanaan  laporan  pengeluaran  Daerah  (BPJS,   Taspen, 

Taperum). 

g)   pelaksanaan administrasi penerbitan SKPP PNS. 

 
h)   pelaksanaan  administrasi  Naskah  Surat  Perjanjian  Kerjasama 

dengan pihak perbankan. 

i)       pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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3.   Bidang Pengelolaan 
 

Aset Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

 
Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan aset. 

Fungsi: 

a)   penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang 

Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b)   pelaksanaan  koordinasi dan  fasilitasi  pengadaan,  penerimaan, 

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset 

daerah. 

c) pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, pembiayaan barang milik daerah 

yang tidak diserahkan penggunaannya kepada SKPD. 

d)   pelaksanaan   koordinasi  dan   fasilitasi  penyusunan   Rencana 

 
Kebutuhan Barang Unit (RKBU). 

 
e)  penatausahaan  aset  meliputi  pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 



24  
 
 
 
 
 

 

f)  pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan aset daerah dalam rangka 

penyusunan neraca keuangan daerah. 

g)  pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan, 

pemindahtangan dan penilaian aset daerah. 

h)  pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1)   Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset 

 
Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Aset dalam melaksanakan 

sub urusan analisa, kebutuhan dan pengadaan aset. 

Fungsi: 

 
a)   perencanaan   dan   pelaksanaan   program   kerja   Sub   Bidang 

Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b) perumusan  perencanaan  kebutuhan  aset  yang  meliputi 

perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. 

c)   penghimpunan   Rencana   Tahunan   Barang   Unit    (RTBU), 

Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit  (RKBU)  dan Daftar 

Kebutuhan Barang Unit (DKBU). 

d)   pelaksanaan pengadaan aset daerah.
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e)   pengumpulan  laporan  hasil  pengadaan  barang   pakai  habis 

ataupun  barang  inventaris  masing-masing  unit  kerja  dalam 

daftar pengadaan barang tahunan. 

f)    pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

2)  Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset 

 
Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pengelolaan Aset dalam melaksanakan sub 

urusan inventarisasi dan penghapusan aset. 

Fungsi: 

 
a) perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Inventarisasi dan Penghapusan Aset berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b)   pencatatan dan penghimpunan hasil pencatatan terhadap barang 

inventaris dari seluruh unit dan/atau satuan kerja. 

c)   pelaksanaan   kegiatan   pelaporan   dan   penghimpunan   hasil 

pelaporan terhadap barang inventaris dari seluruh unit dan/atau 

satuan kerja. 

d)   pelaksanaan  koordinasi,  fasilitasi  dan  administrasi  terhadap 

proses penghapusan aset daerah sesuai peraturan perundang- 

undangan.
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e)   penyelenggaraan sensus barang daerah dan kodefikasi barang 

milik daerah yang dikuasai oleh pemerintah kota. 

f)   pengumpulan laporan hasil pengadaan barang dalam rangka 

penyusunan neraca daerah. 

g) pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti 

kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan. 

h)   pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung. 

i)  perencanaan   program   kerja   pelaksanaan   pelelangan 

perlengkapan dan bangunan. 

j)    perencanaan program kerja inventarisasi barang baik bergerak 

maupun tidak bergerak, mengusulkan dihapus dari kekayaan 

pemerintah daerah, pemrosesan penghapusan serta penyiapan 

Keputusan Walikota tentang penghapusan barang. 

k)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

3)  Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Aset 
 

Sub   Bidang   Penilaian,   Pemanfaatan   dan   Pengawasan   Aset 

mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Bidang  Pengelo laan  Aset  dalam 

melaksanakan sub urusan penilaian, pemanfaatan dan pengawasan aset. 

Fungsi: 

a)   perencanaan   dan   pelaksanaan   program   kerja   Sub   Bidang 

 
Penilaian,   Pemanfaatan  dan  Pengawasan   Aset   berdasarkan
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b)   pelaksanaan  koordinasi,  fasilitasi  dan  administrasi  penilaian 

barang milik daerah. 

c)   pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan administrasi pemanfaatan 

barang milik daerah. 

d)   pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan administrasi pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. 

e) pelaksanaan   koordinasi,    fasilitasi   dan   administrasi  

 pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah. 

f)    pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung. 

g)   perencanaan  program  kerja  penilaian  barang  baik  bergerak 

maupun tidak bergerak, memproses penilaian untuk proses 

pemindahtanganan maupun pemanfaatan serta menyiapkan 

Keputusan Walikota tentang penetapan penilaian barang. 

h)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

4.   Bidang Akuntansi 
 

Bidang  Akuntansi  mempunyai  tugas  membantu  sebagian  tugas 

 
Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan akuntansi. 

Fungsi:



28  
 
 
 
 
 

 

a)   pelaksanaan  sebagian  tugas  Badan  Pengelola  Keuangan  dan 

Aset Daerah dalam mengkoordinasikan Bidang Akuntansi 

meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi belanja. 

b)   penyusunan, perumusan dan pelaksanaan tugas program kerja 

bidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja serta pembinaan 

dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

c)  pelaksanaan pengendalian proses akuntansi keuangan daerah 

sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

d)  pelaksanaan pengendalian pembinaan dan bimbingan teknis 

akuntansi pendapatan dan belanja. 

e)   pelaksanaan pengendalian proses penghimpunan, penelitian dan 

pemeriksaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD. 

f)    pelaksanaan pengendalian rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap 

penerimaan dan belanja. 

g)  penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan 

semesteran. 

h)   penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
i)    pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan 

 
Sub  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan  Pendapatan  mempunyai 

tugas  membantu  Kepala  Bidang  Akuntansi  dalam  melaksanakan  sub 

urusan akuntansi dan pelaporan pendapatan. 

Fungsi: 

 
a)   perencanaan   dan   pelaksanaan   program   kerja   Sub   Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b)   pelaksanaan  koordinasi  terkait  akuntansi  pendapatan  kepada 

SKPD selaku entitas akuntansi meliputi proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, sampai dengan pelaporan, dalam 

rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan pedoman dalam melaksanakan tugas. 

c)   pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi  terhadap pendapatan 

sebagai bahan penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, 

triwulanan dan semesteran. 

d)   pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap  pendapatan 

sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah. 

e)   pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pemimpin 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja 

 
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan sub urusan 

akuntansi dan pelaporan belanja. 

Fungsi: 

 
a) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan Belanja berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b)  Pelaksanaan koordinasi terkait akuntansi belanja kepada SKPD 

selaku entitas akuntansi meliputi proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, sampai dengan pelaporan, dalam 

rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan pedoman dalam melaksanakan tugas. 

c)   Pelaksanaan   rekonsiliasi   dan   konsolidasi   terhadap   belanja 

sebagai bahan penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, 

triwulanan dan semesteran. 

d)   Pelaksanaan   rekonsiliasi   dan   konsolidasi   terhadap   belanja 

sebagai bahan penyusunan laporan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah. 

 

 

e)   Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pemimpin 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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3) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi 

 
Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan 

evaluasi. 

Fungsi: 

 
a) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang 

Pembinaan dan Evaluasi berdasarkan ketentuan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b)   Pelaksanaan  pembinaan  dan  evaluasi  pelaksanaan  akuntansi 

kepada SKPD selaku entitas akuntansi meliputi proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, sampai dengan 

pelaporan, dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan pedoman dalam melaksanakan 

tugas. 

c)   Pelaksanaan penghimpunan, penelitian dan pemeriksaan laporan 

akuntansi pendapatan SKPD. 

d)   Pelaksanaan penghimpunan, penelitian dan pemeriksaan laporan 

akuntansi belanja SKPD. 

e)   Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pemimpin 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

Sumber: Kantor BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2017
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BAB IV 
 

 

PENUTUP 
 

 

4.1     KESIMPULAN 
 

 

Berdasarkan pembahasan masalah mengenai sistem akuntansi pengeluaran 

kas pada  Badan Pengelola Keuangan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota Pekanbaru 

maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Bahwa   sistem  akuntansi   (SIPKD)   yang   diterapkan   oleh   Badan 

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru telah 

efektif dan efesien sehingga dapat memperlancar dan mempermudah 

kinerja para pagawai pada  Badan Pengelola  Keuangan  Aset  Daerah 

(BPKAD) Kota Pekanbaru 

2.  Telah  disajikan  sesuai  dengan  PSAP  No.03  Tahun  2004  tentang 

 
Standart akuntansi Pemerintah 

 
3. Dengan adanya penerepan sistem akuntansi yang baik terhadap 

pengeluaran kas maka lajunya arus kas yang keluar  dapat  ditangani 

dengan baik sehingga semakin baik sistem akuntansi pengeluaran kas 

yang diterapkan maka semakin dapat dipercaya besarnya kas yang ada 

pada laporan keuangan. 
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4.2     SARAN 
 

 

1. Dalam pencatatan pengeluaran kas kecil sebaiknya dapat menyiapkan 

sistem yang mencerminkan detail laporan yang bisa 

dipertanggungjawabkan untuk pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa 

Keuangan 

2. Dalam pengelolaan kas kecil yang tidak adanya bukti pengeluaran uang 

yang terlampir oleh pembawa uang sehingga dengan mudahnya 

dilakukan manipulasi terhadap uang yang dibawa maka sebaiknya 

pengeluaran kas kecil harus diawali dengan ketat 

3. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas harus benar-benar diawasi dengan   

anggaran yang disediakan benar-benar telah dikeluarkan dan digunakan 

sebagaimana mestinya. 
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