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DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

bttwa ddam rangka melaksanよ an kettntuan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Pcraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PembentuL劉 n d雛

Susunan  Perangkat  Dacrah  Kabupaten  Kolaka,  perlu

menetapkan Pcraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kctta Badan Keuangan

dan Aset Dacrah Lhpattn Kolaka;

1.Undang―Undang  Nomor  29  Tahun  1959,  tentang

Pembentukan Dacrah―dacrah Tk. H di Sulawesi(Llel■ baran

Nel夢ra Rlepubttk lndonesia Tahun 1959 Nomlor 74 T―bahan

Lembaran NebFaFa Republik lndonesia Nolmor 1822};

2. Undang― Uindang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003,

tentang Keuangan Negara (Lcmbttan Negara Republik

lndonesia Thhun 2003 No:田 LOF 4η ;

3. Undang― Undang  Nomor  33  Tahun    2004,  tenttg

Perimbangan Keuangan antara peittLC五 ntah Pusat dan

Pel田terintah Daerah{Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 No:田 LOr  126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nol田[OF 4438};

4.Undang―Undang Nol田 LOr 5 Tahun 2014,tentang Aparatur

Sipil Negara(ASN),{Le...baran Negara Republik lndonesia

Tahm 2014 NoittLOr 6, T― b轟創■ Lembran Negra
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5. Undang―Undang  NOmor  23  Tahun  2014,  tentang

Pcmerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 201尋  Nol田[Or  244, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia  Nomor  5587), sebagailnana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang― Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas

Undang…Undang  Nomor  23  Tahun  鍵014  tentang

Peme五ntahan Dacrah(Lcmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

6. Undang― Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  tentang

Administrasi Pemerintahan 〔Lcmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5601);

7.Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor l14, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5887);

8.Peraturan Mlente五  Dalam Nege五 Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pcrubahan Peraturan Menteri Dalan■  Negeri 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9.Peraturan M[enteri Dalm Negeri Nolm[or 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Bc五 ta

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 No]田[Or 2036);

10。 Pcraturan M[enteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

tentang pedoman Nomenklatur perangkat daerah provinsi

dan dacrah kabupaten/kOta yang melaksanakan fungsi

penuttang penyelenggaraan urusan pemerintahan {Bcrita

Negara Republik lndonesiaTahun 2017 Nomor 197);

11。 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiflkasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Dacrah {Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 451);
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12.Peraturan Daerah No]mtor 3 Tahun 2018 tentang perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka{Lcmbaran Dacrah Kttbupaten Kblaka Tahun 2016
Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan I PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA lMLTA KEttA BADAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOmKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Pcraturan ini yang dilnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolakal

2.Pc]田[erintah Dacrah adalah Penyelenggaraan U「 rusan Peme五ntahan olch

Pemerintah Dacrah dan Dewan Pcwakilan Rattat Daerah lnenurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip NegaFa KeSatuan Republik lndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang…Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

3。 Bupati adalah Bupati Kolaka;

4e Sekretans D)aer〔 」■adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;

5。 Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Kolaka;

6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

PcぃⅣakilan Rakyat Dacrah Kabupaten dalam penyelenggaraan Umsan

pemerintahan yang lnenJadi kewenangan dacrah kabupaten;

7.Urusan Pcmerintahan Wttib adalah Unlsan Peme五 ntahan yang wttib

diselenggarakan oleh semua Dacrah;

8。 Tipelogi adalah pengelompokan perangkat dacrah berdasarkan tipe atau

ieniS yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan

ditentukan  berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  vanabel  urusan

pemerintahan dacrah provinsi dan dacrah kabupaten dan kota setelah

dikalikan dengan faktor kesulitan geograrls;
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Keuangan Negara adalah semua hak dan kewttiban Negara yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu b」 k berupa uang maupun

barang yang dapat duadihkan milik Negara berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewaJiban tersebut;

Anggaran Pendapatan dan Belatta Negara selanJutnya disebut APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetuJul oleh

dewan pe口Ⅳakilan reat daerah dan belatta daerah;

Anggaran Pendttatan dan belanJa Daerah selanJutnya disebut APBD

adalah rencana keuanagan tahunan pemerintahan daerah;

BelanJa Dacrah adalah kewaJlban peme五ntah daerah yang diakui sebagal

pengurangan nild kekttaan bersih;

Pendapatan Daerah adalah hak pe]田 LCHntah daerah yang diakui sebaga

pengurangan nilai kekayaan bersih;

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunJukan tugas,

tanggung jawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka lnenlimpin suatu Organisasi Negara;

Aparatur Sipil Negara yang selanJutnya disingkat ASN adalah profesi ba」

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pettanjian ketta yang

beketta pada inttШ LSi pemerintah.

Unit Pclaksana Tcknis Badan yang selanJutnya disingkat UPTD adalah

Unsur Pelaksana Tcknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis

Operasional dan atau kegiatan Teknis Penuttang tertentu Lingkup Badan;

Kelompok Jabam Fungsional adalah sckelompok Jabam yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

pada keahlian dan keterampilan tertentu.

１
■

１
■

10。

12.

13.

14.

15.

16.

17.

BAB II

BENTUK,NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bcntuk Perangkat Dacrah

Pasa1 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pel田 terintahan

bidang keuangan diwadahi dalam bentuk badan.
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Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Dacrah

Pasa1 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagailnana dilnaksud dalam

Pasa1 2,adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Tipc Perangkat Daerah

Pasa1 4

(1)Tipe  perangkat  dacrah  sebagaiinana  dimaksud  dalam  Pasa1  3,

diklasittkasikan atas tipe A;

(2)Penentuan tipe Badan sebagailnana dilnaksud pada ayat(1)berdaSarkan

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kcuangan;

(3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagailnana

dimaksud pada ayat(2),dilakSanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang― undangan.

BAB HI

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasa1 5

(1)Badan merupakan unsur penuttang urusan Pemerintahan yang lnenJadi

kewenangan Dacrah;

(2)Badan dipimpin olch Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupatilnelalui Sckretaris Dacrah.

Pasa1 6

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penuttang urusan pemerintahan yang mettadi kewenangan dacrah。
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Pasa1 7

Badan Keuangan dan Asct Dacrah dalanl melaksanakan tugas sebagaiinana

dimaksud dalam Pasa1 6,menyelenggttakan fungsi:

ao penyusunan kebttakan teknis di bidang Anggaran, Perbendaharaan,

Akuntansi,Aset Dacrah;

b.pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Anggaran,Perbendaharaan,

Akuntansi, Asct Dacrah;

c.pemantauan,cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dibidang Anggaran,Pcrbendaharaan,Akuntansi,Aset Dacrah;

d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi― fungsi penuttang urusan

pe]田Lerintahan daerah dibidang Anggaran, Pcrbendaharaan, Akuntansi,

Aset Dacra尊
;

eo pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Bupati/Wakil Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi Badan`

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasa1 8

(1}SuSunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Dacrah,terdiri

atas:

a.Kepala Badan;

b.Sckretariat;

c.Bidang Anggaran;

d.Bidang Pcrbendaharaan;

e.Bidang Akuntansi;

f.Bidang Aset Dacrah;

ge Unit Pelaksana Tcknis Badan;

h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Badan Kcuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Kolaka

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupatiini。
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BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasa1 9

Kepala Badan Kcuangan dan Aset Dacrah inelm_punya_i tugas lnemimpin dan

membantu Bupati]mtelaksanakan sebagian tugas―tugas pe]田LCrintah dacrah di

scktor keuangan dacrah dalam hal penyclenggaraan pembinaan organisasi

dan ketatalaksanaan, termasuk memberikan pelayanan teknis administratif

dan bahan masukan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan

keuangan daerah/kekayaan daerah.

Pasal 10

Kepala Badan Keuangan dan Aset Dacrah dalam melaksanakan tugas

scbagailnana dimaksud dalam Pasa1 9,menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan sasaran program Badan Keuangan dan Asct Daerah sesuai

dengan peraturan dan petuttuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

b.pelaksanaan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kcttaSama

mengintegrasi dan mensingkronisasikan seluruh adnlinistrasi Badan

termasuk kegiatan pelttanan teknis administratif bagi seluruh unit;

co perslapan  rencana,  pengolahan,  penelaan  dan  pengkoordinasian

perumusan kebjaksanaan;

d.pembinaan pengelolaan administrasi dan umum kepegawaian,keuangan

dan perlengkapan/peralatan;

eo penatalaksanaan, pembinaan dan pemeliharaan seluruh kelembagaan

dan ketatalaksanaan serta pengembanngannya;

f. pelaksanaan  hubungan  kettaSama dengan  lcmbaga lainnya dan

masyarakat。

ge pembinaan dan pe]田[eliharaan hubungan yang kondusif;

h, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Blipati sesll■ i

dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua

Sckretariat

Pasa1 11

{1)Sekretttiat mempuny」  tugas membe五kan pelayanan teknis dan

administrasi yang meliputi perencanaan,keuangan,urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tantta dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Badan Keuangan dan Aset Dacrah;

〔2)Sckretariat dipilnpin olch Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasa1 12

Dalam melaksanakan tugas sebagailnana dilnaksud dalam pasal ll,

Sckretariat menyelenggarakan fungsi:

ae perencanaan operadonal program kegiatan Sekretariat berdasarkan

perencanaan strategis (RENSTRA)untuk digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co pengkoordinasian penyusunan rencana,program,anggaran,cvaluasi dan

pelaporan;

do pemberian  dukungan  adnlinistrasi  yang  meliputi  kepegawaian,

ketatausahaan, kcuangan, keruinah tanggaan, ketta Sama, hubungan

masyarakat,kearsipan dan dokumentasi;

e.penataan organisasi dan tata laksana;

i pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang― undangan;

g.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

h.pelaksanaan tugas lJn yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 13

〔1)SCkreta五at,terdi五 atas:

aeSub B到罫an Perencanaan;

boSub Bagian Keuangan;

c.Sub Bagian Umum dan Kepegawalan4
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(2)Sub Bagian sebagailnana dilnaksud pada ayat{1},dipimpin 01ch Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sckretarls.

(3)

Pasa1 14

Sub Bagian Perencanaan sebagailnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1)

huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana progranl anggaran,Pelaksanaan kegiatan strategis Badan。

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dilnaksud dalaln Pasal 13 ayat(1)

huruf b, Inempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

umsan penatausahaan keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagailnana dilnaksud dalaΠ I Pasal

13 ayat(1)huruf C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,

ketta Sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, penataan

organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundang―

undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 15

(1)Bidang Anttaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan,  penyusunan,  pengelolaan  dan  pertanggungiaWaban

anttaran guna me― Judkan tata kelola anggaran yang berkualitas,

cisien dan efektit

{2)Bidang Anttaran dipilnpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasa1 16

Dalam melaksanakan tugas sebagailnana dilnaksud dalam pasa1 15,Bidang

Anglgaran menyelengg田 よ an fungsi:

a. perencanaan operasional program keglatan

perencanaan strategis(RENSTRA)untuk

pelaksanaan tugas;

Bidang Anggaran berdasarkan

digunakan sebagai pedoman
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pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan;

d. pengkoordinasian penglelolaan anggaran pembiayaan;

pengkoordinasian pengelolaan anggaran belanJa daerah;

pelaksanaan   veriflkasi   pengelolaan   anggaran   daerah   dan

pertanggungiawaban keuangan dacrah;

go pelaksanaan tugas lain yang dibe五 kan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 17

(η Bdang Anggaran,栓 rtti ata鋭

a.Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Dacrah;

bo Sub Bidang MonitoHng dan Evaluasi Anttaran Dacrah,

co Sub Bidang Bina Sumber Dtta Manusia(SDM)dan 1llnu Pcngetahuan

dan Tcknologi(IPTEK)Pcnge101aan Anggaran Dacrah.

(2)Sub Bidang sebagailnana dilnaksud pada ayat(1),dipilnpin olch Kepala

Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Anggaran.

Pasa1 18

(1)Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Dacrah dilnaksud

dalam Pasal 17 ayat (1)huruf a, mempunyai tugas melakukan

perencanaan dan penyusunan anttaran sesuai data yang telah ada

sebelumnya dan berdasarkan mekanisme peraturan teknis yang berlaku;

(2)Sub Bidang Monito五 ng dtt Evaluasi Anggaran Dacrah scbaga■ mana

dimaksud dalam Pasa1 17 ayat(1}huruf b,mempunyai tugas melakukan

penyiapan pemantauan isik atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan

evaluasi atas realisasi anxaran sel〔 彎jumya;

〔3)Sub Bidang Bina Sumber Daya Manusia(SDM)dan 11lnu Pengetahuan

dan Tcknologi (IPTEK) Penge101aan Anggaran Daerah sebagailnana

dimaksud dalam Pasa1 17等 at{1)huruf C,mempunyJ tugas melakukan

pembinaan aparatur dan penguasI餃劉n iptek atas serapan an器額an sc]威a

pettapan  s01usi  berkenaan  dengan  penyalahgunaan,  kesalahan

pemanfaaねn anggaran yang akan dan tel[遣l tettadie
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Ba」an Kecmpat

Bidang Perbendaharaan

Pasa1 19

(1)Bidang Perbendaharaan inempunyai tugas lnelakukan pelaksanaan teknis

pene五maan dan pengeluaran kas daerah serta pengendalian atas

mekanisme perbendaharan dan menciptakan kondisi keuangan yang

opun.al dalam l貯ansparansi dan akuntabel;

(2)Bidang PCrbendaharaan dipilnpin olch Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasa1 20

Dalan■ Inelaksanakan tugas sebagailnana dilnaksud dalam pasa1 19,Bidang

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Perbendaharaan

berdasarkan perencanttn strategis(RENSTRA)untuk digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co perumusan keb」 akan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;

de pelaksanaan pembukuan dan adnlinistrasi penerilnaan dan pengeluaran

daerah yang berupa kas dan setara kas;

e. pelaksanaan  dan  pengendalian  penerimaan,  penyilnpanan  dan

pembayaran atas beban rekening kas umum dacrah;

fe  pengelolaan utang dan piutang daerah;

go penyusunan petuttuk teknis dan pembinaan adnlinistrasi keuangan yang

berkaitan dengan penerilnaan dan pengeluaran kas;

ho pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa1 21

(1)Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

a.Sub Bidang Kas Dacrah;

bo Sub Bidang Belatta Daerah;

c.Sub Bidang Veriflkasi Adnlinistrasi Kcuangan Dacrah.
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(2)Sub Bidang sebagaimana diinaksud pada ayat(1)dipilnpin olch Kepala

Sub Bttng yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Pcrbendaharaan.

Pasa1 22

(1)Sub Bidang Kas Dacrah sebagalmana dimaksud Pasa1 21 ayat(1)hunif a,

mempunya■ ttas melttmkan kfe」atan penatausahaan dana transfler dan

kas daerah berdasarkan lnekanisme peraturan yang berlaku;

(2)Sub Bidang BelanJa Daerah sebagaimana dilnaksud Pasa1 21 等 at(1)

huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian berdasarkan

五ncian pengeluaran kas dacrah 電訂 diperolch kesesuaian jumlah

anggaran dan realisasi:

(3)Sub Bidang Veriflkasi Adnlinistrasi Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud Pasa1 21 ayat{1)huruf c, Inempuny`狙  tugas melakukan

rekonsユiasi data terhadap surat pertanggunttaWaban Satuan Ke■a

Pヽerangkat Dacr血 (SKPD}.

Bagian Kelilmta

Bidang Akuntansi

Pasa1 23

(1)Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan veriflkasi

faktual akuntansi sebagai bentuk pertanggungia¬waban penerimaan dan

pengeluaran kas daerah serta sumber l盛 nnya yang diatur dalam Standar

Akuntansi Pcmerintah{SAP);

(2)Bidang Akuntansi dipilnpin olch Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kcpala Badan.

Pasa1 24

Dalam melaksanakan tugas sebagailnana dilnaksud dalam pasa1 23,Bidang

Akuntansi menyelen駆 鉗 akan fungsi:

a.perencanaan operashnal program kreJatan BHang劇直Lnmd berdasarkan

perencanaan strateJs(RENSTRA)untuk digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. pembinaan dan bilnbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

C・ PCrumusan prosedur penatausahaan kcuangan dacrah;
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d. penyusunan kebJakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;

e.pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah dacrah dan

pertanttngiawaban pelaksanaan APBD;

二 pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan,pertanggungawaban dan

laporan keuangan daerah;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atattn sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa1 25

{1)Bttlang Ahntansi ter〔 油己atas:

a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pcrtanttng Jawaban Keuangan Dacrah;

b_ Sub E踵dang Pcmbukuan dan Pelaporan Penedmaan Dacrah;

co Sub Bidang Pcmbukuan dan Pelaporan Pengeluaran Daerah.

(2)Sub Bidang sebagalmana dimaksud pada ayat(1),dipimpin olch Kepala

Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanttngiaWab kepada Kepala

Bidang Jttuntansi。

Pasa1 26

(1)Sub Bidang Pengelolaan dan Pcrtanggung Jawaban Keuangan Dacrah

sebagaimana dimaksud Pasa1 25 ayat〔 1)huruf a,mempunya■ tugas

melakukan pNenyelenggaraan keglatan penyusunan pertanggungiaWaban

berdasarkan lnekanisme akuntansi;

{2)Sub Bidang Pcmbukuan dan Pdaporan Pene五 maan Daerah sebttdmana

dimaksud Pasa1 25 ayat(1)huruf b,mempunya■ tuga,mclJttk導

pemberian  data tenねng realisasi  penerilnaan pemerintah  daerah

berdasarkan laporan pertanggunJaWiaban;

〔3〕 Sub Bidang Pelmtbukuan dan Pelaporan Pengeluaran Daerah sebaga■ mana

dimaksud Pasa1 25 ayat(1)huruf C, mempunyal tugas melttkan

pemberian data tentang realisasi pengeluaran pelmte五 ntah daerah

berdasarkan laporan pertanggunttawaban.
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Bagian Kcena]m

Bidang Asct Dacrah

Pasal Q7

(1)Bidang Aset Dacrah  mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

pemanfaatan dan penatausahaan asct dacrah berdasarkan peraturan

perundang… undangan yang berlaku;

{2)Bidang Aset Dacrah dipilnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungJawab kepada Kepala Badan.

P組  28

Dal〔覆n melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dal― Pasa1 27,Bidang

Aset Daerah lnenyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan  operasional  program  kegiatan  Bidang  Aset  Daerah

berdasarkan Perencanaan strategis(RENSTRAl untuk digunakan scbagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b,pembinaan dan bilnbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co penyusunan rencana kebutuhan dan pelttLeliharaan barang milik dacrah;

d.pelaksanaan pc、tlenttaraan penatausahaan dan penghapusan barang

milik dacrah;

e. pelaksanaan   penyelenggaraan   pemanfaatan,   pemindahtanganan,

pengamanan dan pengendalian barang milik dacrah;

量 pelaksanaan penyelen器〔狙raan penylmpanan,penyaluran,Pcrawatan dan

pemeliharaan baFang lnilik daerah;

g. pelaksanaan tugas lain yang dibe五kan atasan sesuan dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa1 29

(1)Bidang Aset Dacrah terldi五 atas:

ao Sub Bidang lnventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah;

b.Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Aset Dacrah;

co Sub Bidang Mutasi dan Plenま apusan Aset Dacrah.

(2}Sub Bidang sebagalmana dimaksud pada ayat(1},dipimpin oleh Kepala

Sub Bidang yang berada di bawah dan belttanggungawab kepada Kepala

Bidang Asct Dacrah。
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Pasa1 30

(1)Sub Bidang lnventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana

dimaksud Pasa1 29 ayat{1)huruf a, mempunyd tugas melakukan

penyiapan kerangka acuan atas rencana pengadaan aset daerah;

(2)Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Aset Daerah sebagaimana

dimaksud Pasa1 29 ayat(1)huruf b,mempunyd tugas lnelakukan upaya

pengendalian aset melalui penyusunan laporan aset secara peHodik;

(3)Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah sebagaimana dilnaksud

Pasa1 29 ayat(1)huruf c, mempunyai tugas melakukan veH■ kasi dan

kesesuaian data atas laporan aset Satuan KerJa Perangkat Daerah(SKPD).

(2)

Baglan KetuJuh

Unit Pelaksana Tcknis Daerah

Pasa1 31

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit

Pelaksana Tcknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penuttang tertentu;

Kepala Unit Pelaksana Tcknis Dacrah pada Badan keuangan dan Aset

Dacrah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan;

Klasiflkasi Unit Pelaksana Tcknis Dacrah Kabupaten terdiri atas:

a.Unit Pelaksana Tcknis Dacrah kabupaten Kelas A untuk mewadahi

beban ketta yang besar;

b.Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas B untuk mewadahi

beban ketta yang kecil;

Pembentukan Unit Pelaksana Tcknis Daerah Kabupaten ditetapkan

dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa1 32

Kelompok jabatan fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas lnelaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang

keahliannya.

(4)
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Pasa1 33

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dilnaksud dalam Pasa1 32,

terdiri dari sttumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenJang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang

keahliannya;

{2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagailnana dimaksud pada ttat(1),

dipilnpin olch scorang tenaga fungsional senior yang dituttuk olCh Bupati

dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Badan;

{3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dilnaksud pada ayat {1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerJa;

(4)JeniS Jabatan Fungsional sebagailnana dilnaksud pada ayat(1), diatur

sesuai peraturan pe」 undang― undangan yang berlaku.

(2)

BAB V

TA′■牡KERJA

Pasa1 34

Dalam melaksanakan tugas setilap pirnl画 nan un■  organisasi dan

kelompok tenaga fungsional walib menerapkan p五 nsip koordinasi,

integrasi,dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi

di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing―

maslng;

Setiap pilnpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Keuangan

dan Aset Daerah bertanggung jawab menlimpin, Inengkoordinasikan

bawahannya lnasing-lnasing dan lnemberikan bilnbingan serta petuttuk―

petuttuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasa1 35

Kepala Badan wttib]mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing―

masing dan bila tettadi penyimpangan agar mengambillangkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perundang― undangan yang berlaku。

(1)
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Pasa1 36

Kepala Badan, menlimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing―

masing dan memberikan bimbingan serta petuttuk terhadap pelaksanaan

tugas bawahannya.

Pasa1 37

Sckretaris,Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wttib

mengikuti dan mematuhi petuttuk dan bertanggugiawab pada atasantta

masing-lnasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasa1 38

Setiap laporan yang diterilna oleh Kepala Badan dari bawahannya, waJib

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

lattut dan untuk lnembe五 kan petuttuk teknis kepada ba¬ wahannya.

Pasa1 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wttib diSampalkan pula kepada

satuan organisasilain yang secara fungsional mempunyai hubungan ketta.

Pasa1 40

Dalam melaksanakan tugas,Kepala Badan

bawahannya dan dalam rangka pemberi狙

waJib lnengadakan rapat berkala.

{2)

Pasa1 41

Dalam hal Kepala Badan berhalangan,Sckretaris melakukan tugas― tugas

kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang… undangan yang

berlaku;

Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat

menuttuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk

mewakili Kepala Badan.

Pasa1 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasn guna,masing… lnasing paabat

dalam lingkungan Pc]田 [C五ntah Dacrah dapat mendelegasikan kewenangan―

kewenangan tertentu kepada peJabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

di bantu oleh satuan organisasi

bilnbingan kepada bawahannya

１
■
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BAB VI

KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASI DAN

PEMBERHENTIAN DALAIM JABATAN

Pasa1 43

(1)Kepangkatan,pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural

dilingkungan  Badan,  berpedoman  pada  peraturan  perundangan―

undangan yang berlaku;

(2)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupad atas usul

Sekretaris Daerah;

{3)Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi

pratama;

(4)Sckretaris  Badan  merupakan jabatan  eselon  HIa  atau jabatan

administrator;

(5)Kepala Bidang lingkup Badan lnerupakan jabatan eselon IHb atau jabatan

administrator;

(6)Kepala Sub Ba」an dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan merupakan

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

(7)Paabat Eselon HI atau jabatan adnlinistrator dan IV atau jabatan

pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan olch Bupati

atas usul Kepala Badan lnelalui Sekretaris Dacrah;

(8)Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati,sesuai pedoman yang ditetapkan olch Pclmterintah.

BAB VH

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 44

Pada saat Pcraturan Bupati ini berlaku, n■ aka Peraturan Bupati Kol山

Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan

Fungsi scrta Tata Kctta Badan Pcngrelolaan Kcuangan dan Asct Dacrah

Kabupaten Kolaka(Bcrita Dacrah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 64)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasa1 45

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang lncngetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tangga126 Dgcnも Or 2018

BUP/ATI KOLAKA,

ヾ
AHMAD SAFEI

翼

d      :     ber 2018

ヽ

SEK             KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERIIA DAERAH KABUP「EN KOmKA ttHUN 2018 NOMOR 50

/




