1.

Nama Jabatan

2. Ikhtisar Jabatan

: BENDAHARAWAN

: Mengelola serta mengkonsgltasikan masalah
kegangan

v

g. Tgjuan Jabatan

dan

anggaran

dengan

pejabat

kegangan sesgai prosedur dan ketentgan yang
berlakg yntyi kelancaran pelaksanaan tggas.
: Terlaksananya pengelolaan kegangan pacja
Ombudsman Rl.

4. Ijraian Tggat? gan kCogiatan :
a. Mengelola gang/sgrat berharga/barang sesgai dengan ketentgan yang berlakg
gntgk jpahan pertangggngjawaban;
b. Mengajukan sgrat permintaan pembayaran ke KPKN. berdasarkan sgrat

perintah gntuk menggrgs kegangan;
g. Menggrgs sgrat perintah membayar gang §PM Giro berdasarkan prosedur

yang berlakg gntgk penerimaan gang;
cj. Melakgkan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan sgrat dinas gntuk
kelangaran pelaksanaan tggas;
e. Melayani permintaan yang mg.ka berdasarkan sgrat perintah gntgk kelancaran
pelaksanaan tggas;

f. Mencatat, menygsgn penerimaan cjan pengelgaran gang di dal.am formglir
daftar penerimaan dan pengelgaran yang telah ditetapkan sesgai dengan
prpsecjgryang berlakg gntgk bahan lampiran laporan;
g. Membgat laporan mengenai permintaan, pengelgaran dan keadaan kas

berdasarkan

penerimaan

qjan

pengejgaran

sebagai

bahan

pertangggngjawaban; dan
h. Melaksanakan tggas lainnya berdasarkan pedornan dan kebgtghan sesgai
dengan disposisi/arahan atasan.
§. 3ANAN YANG QIQUNAKAN. IJNTgK MSNYEIESAIKAN PEKERJAAN :
a.

Materi sgrat dan qjispgsisi atasan;

b. Materi laporan kegiatan bglanan, triwglan, dan tahgnan;

c. Pedornan dan peratgran pergndang-gndangan terkait penygsunan laporan
keuangan;

d- Pedornan dan peratgran pergncjangan yang terkait dengan pelaksanaan tggas
lainnya;

e. Uraian tggas jabatan, prosedgr kerja, cjan tata hgbungan kerja lingkgp LKPP
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isposisi Kepala Bagian Kegangan.

g. Pokgmen RKAKL dan revisi RKAKL
h. Qokgmen Sgrat Penetapan Rengana Kerja

i.

Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) tahgn berjalan dan revisi SPRK.AKL

j.

Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahgn berjalan dan revisi QIPA.

k.

Sgrat Perintah Membayar (SPM).

I.

Surat Perintah Pengajran dana (SP2D)

m. Arsip Qata Kompgter (APK) Sistem Akgntansi Kegangan dan Sistem

Akgntansi Barang Milik Megara (SAgMN) dari Bagian IJmgm selakg Unit
pengelola Barang Milik Negara di Qmbgdsman Rl.
n. Sgrat-sgrat yang berkaitan dengan pelaksanan anggaran.

p. LHP dari aparat pengawasan fgngsional dan pengawasan masyarakat.

p. Laporan kerja buJanan ^ari masing-masing Sgbbagian di Bagian Kegangan.
q. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bgkan Pajak
(SSBP).

r.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi SAIBA di Ombudsman
Rl.

$.

Konsep sgrat/nota cjinas qjari pelaksana.

9. ALAT YAMQ PIQUNAKAN I)NTIJK MENYELESAIKAN. PEKERJAAN :
a. UU APBN, Peratgran Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT.

b. Peratgran pergndang-gndangan di

bidang

kegangan

negara beserta

peratgran pelaksanaannya.

g. Peratgran pergndang-gndangan di bidang kepegawaian beserta peratgran
pelaksanaannya.

d. Peraturan peruncjang-gndangan di bidang perlengkapan beserta peratgran
pelaksanaannya.

e. Surat edaran, instrgksi, peratgran serta kebijaksanaan pimpinan yang
Iperken.aan dengan akgntansi dan pelaporan kegangan.
f.

Bukg petgnjgk pelaksanaan pekerjaan Qmbgdsman Rl.

g. Pedornan Tata Persgratan Pinas.

h. Kalkulator/mesin hitgng.

7.

HASIL KERJA:

a. yang/sgrat berharga/barang dapat dikelola dengan baik;
b. Hasil pengajgan sgrat permintaan pembayaran ke KPKN;
g. Surat Perintah Membayar(SPM), gang, cJan giro dapat diurgs dengan baik;

d. Vembayaran atas tagihan-tagihan;
e. Bahan penerimaan $an pengelgaran gang di dalam formglir daftar penerimaan
dan pengelgaran;

f. Laporan permintaan, pengelgaran, dan keaqlaan kas; c|an
g. Laporan pelaksanaan tggas lainnya sesgai dengan disposisi/arahan atasan
$.

WEWENANG:

a. Menolak permintaan data dan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan.
b. Menyampaikan informasi dan penjelasan terhadap pekerjaan yang ditugaskan
oleh atasan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan pegawai lingkgp Biro Umgm dan Keuangan;
g.

TANQOUKOJAVVAB:

d. Kebenaran, dan ketepatan v\faktg dalam penyajian konsep;
e. Kebenaran dan ketepatan vvaktg pelaksanaan kegiatan;
l

Kebenaran data dan informasi laporan;

g. Pengamanan gsglan konsep;
h. Pengamanan kerumahtanggaan kerja;

i. Terlaksananya kegiatan penggmpglan bahan dan data laporan kegangan.
10. PIMENSI JABATAN :

a. Pimensi N,dn Finansial: Memonitor, meneliti cjan mengeyalgasi:
b. Jgmlah kegiatan dana PIPA ;

g. Jgmlah Laporan

Kegangan Ombgdsman Rl secara berkala (bglanan,

triwulanan, semesteran, dan tahgnan);

d. Jgmlah Laporan Kegangan semester I dan akhir tahgn anggaran;
e. Jgmlah laporan kerja bulanan Bagian Keuangan.

f. Jumlah dokgmen R^A-K/L dan revisi RKA-K/L.

g. Jgmlah dokgmen Sgrat Penetapan Satgan Anggaran Per Satgan Kerja (SAPSK) tahgn berjalan dan revisi SA-PSK.

h. Jgmlah dokgmen Paftar Isian Pengggnaan Anggaran (PIPA) tahun berjalan
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h. Kalkulator/mesin hitgng.

7.

HASH KERJA:

a. Uang/sgrat berharga/barang dapat dikelola dengan baik;
b. Nasi! pengajgan sgrat permintaan pembayaran ke KPKN;
g. Surat Perintah Membayar(SPM), gang, dan giro dapat diurus dengan baik;

d. Pembayaran atas tagihan-tagihan;
q. Bahan penerimaan $an pengelgaran gang di dalam formglir daftar penerimaan
dan pengelgaran;

f.

Laporan permintaan, pengelgaran, d.an keadaan kas; dan

g. Laporan pelaksanaan tggas lainnya sesgai dengan disposisi/arahan atasan
$.

WEWENANG:

a. Menolak permintaan data dan informasi oleh pihak yang tida.k berkepentingan.
b. Menyampaikan informasi dan penjelasan terhadap pekerjaan yang ditggaskan
oleh atasan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan pegawai lingkgp Biro Umgm dan Kegangan;
8. TANQOUNC? JAWAB:

d. Kebenaran, dan ketepatan vyaktg dalam penyajian konsep;
e. Kebenaran dan ketepatan waktg pelaksanaan kegiatan;
f.

Kebenaran data dan informasi laporan;

g. Pengamanan gsglan konsep;
h. Pengamanan kerumahtanggaan kerja;

i. Terlaksananya kegiatan pengumpulan bahan dan data laporan keuangan.
10. PIMENS! JABATAN :

3. Pimensi N,oh Finansial: Memonitor, meneliti dan mengeyaluasi:
b. Jgmlah kegiatan dana PIPA ;

g. Jgmlah Laporan

Keuangan Ombudsman Rl secara berkala (bulanan,

triwulanan, semesteran, dan tahunan);

d. Jgmlah Laporan Kegangan semester I dan akhir tahgn anggaran;
e. Jgmlah laporan kerja bglanan Bagian Kegangan.

f. Jumlah dokgmen R^A-K/L cjan revisi Rf^A-K/L.
g. Jgmlah dokgmen Sgrat Penetapan Satgan Anggaran Per Satgan Kerja (SAPSK) tahgn berjalan dan revisi SA-PSK.

h. Jumlah dokgmen Paftar Isian Pengggnaan Anggaran (PIPA) tahgn berjalan
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clan revisi

i.

Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang harus dibukukan;

j. Jumlah dokumen Surat Perintah Pencairan Pana (SP2P) yang

harus

dibukukan;

k. Item Arsip Pata Kompgter (APK) Sistem Akgntansi Kegangan dan Sistem

AJcgntansi Barang Milik Negara (SABMN) dari Bagian IJmgm selakg Unit
pengelola Barang Milik Negara di Ombudsman Rl, yang harus
direkonsiliasi/diverifikasi/cjibukukan;

I.

Jumlah program komputer yang cjiperggnakan;

m. Jumlah Pokgmen SSPB dan ?SBP yang harus dibgkgkan.
11. HUBUNQAN KERJA :

a. Kepala Bagian Keuangan dalam hal me.nerima tggas, petgnjgk, pengarahan
dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tggas.
b. Para Kepala Subbagian pacja Bagian Kegangan, dalam hal koordinasi
pelaksanaan tggas.

c. Para pegawai pelaksana pada Sgbbagian Akgntansi clan Pelaporan dalam hal
pelaksanaan tggas;

d. Bagian (Jmgm, Sekretariat Qmbudsman Rl, dalam hal koordinasi pelaksanaan
tugas;

e. Kantor Pelayanan Perbencjaharaan

Negara yang terkait dalam hal

pelaksanaan tugas;

f. Pirektorat Akgntansi dan Pelaporan Kegangan Pirektorat
Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tggas;
g. Biro Perencanaan dan Kegangan dalam hal pelaksanaan tggas;
h. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tggas.

Jencjeral

12. MASALAH PAN TANTANQAN JABATAN :

IJntgk menghasilkan Laporan Kegangan yang dapat menyajikan data kegangan
yang akgntabel, akgrat, informatif, tepat vvaktg serta dapat diggnakan stakeholder

gntgk pengambilan kepgtgsan dibgtghkan koordinasi yang tinggi antara pengelola
Sistem Akgntansi Kegangan, pengelola Sistem Informasi Manajemen clan

Akgntansi Barang Milik Negara dengan intansi terkait (Kantor

Perbendaharaan Negara, QirelMgrat Akgntansi dan Peiapgran PJPB).
13- RISIKO JABATAN :
Tidak ada.

14. SYARAT JABATAN:

a. Pangkat/Oolongan

Penata (lll/c)

lp. Pendidikan formal

S.1/P.IV/SMA

g. Piklat/Kursus

Piklatpim l\/

cj. Syarat lainnya :

1) Memahami peraturan penjncjang-gndangan di bidang keuangan negara
dan perbendaharaan negara;

2) Memahami prosedur cjan mekanisnne Aliran Kegangan;
3) Memahami SOP;

4) Memahami organisasi dan ketatala.ksanaan;
5) Memiliki kemampuan manajerial;
6) Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan;
7) Mampg bekerjasama;

8) Memahami kode etik Pegawai Negeri Sipil;

