1. Njamajabatan
2. Ikhtisar Jalpatan

: Verifikator Keuangan

: Mengumpulkan dan mengolah data, peraturan
serta informasi berdasarkan pedoman dan

kebutuhan dalam rangka melakgkan kegiatan
verifikasi

data

dan

dokumen

pelaporan

kegangan.

3. Tgjuan Jabatan

: Terlaksananya

akgntansi

dan

pelaporan

pengelolaan kegangan pada Qmbgcjsman Rl.

4. Uraian Tugas clan Kegiatan :

': I viempelajari dan menyelesaikan disposisi atasan berdasarkan pedoman dan

kebgtghan dalam rangka melakgkan kegiatan verifikasi data clan Jobmn
kegangan;

b Memantau penerbitan Sgrat Perintah Penoairan Pana oteh KPPN berdasarkan
pedoman dan fcebgtghan dalam rangka memastikan pencairan dana
dilaksanakan tepatwaktg;

c Mempelajari dan menyelesaikan disposisi atasan berdasarkan pedoman serta
kebutuhan dalam rangka penyusunan hasil kegiatan verifikasi data dan
dokumen pelaporan kegangan;

d Mengumpulkan dan menyusun bahan rapat atasan berdasarkan pedoman dan
kebutuhan dalam rangka penyusunan hasil kegiatan verifikasi data dan
dokumen pelaporan kegangan

e Mengumpulkan, mempelajari dan peraturan perundangan terkait berdasarkan
pedoman dan kebutuhan dalam rangka verifikasi data dan dokumen
kegangan;

f. Menggrnpglkan, menygsgn data berdasarkan pedoman dan kebutghan dalam
rangka melakgkan kegiatan yerifikasi data kegangan;

g Melakgkan verifikasi dan penggjian data serta dokgmen pertangggngja^aban
kegangan atas permintaan pembayaran yang sgdah dilakukan verifikasi dan

penggjian berdasarkan pedoman clan Kebutuhan dalam rangka terciptanya
tertib administrasi dokgmen kegangan;

h. Menyampaikan dan menjelaskan SPM yang sudah tftandatangani Hejapai

Penandatangan SPM ke KPPN berdasarkan pedoman dan kebgtyhan dalam
rangka yerifikasi dokgmen kegangan

§. BAHAN YANQ DIQUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
a. Qjsposisi Kepala Bagian Kegangan.
b. Qokgmen RKAKL dan revisi RKAKL
c. pokgmen Sgrat Penetapan Rencana Kerja

d. Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) tahgn Iperjalan dan revisi SPRKAKL.

e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahgn berjalan dan revisi QIPA.
f.

Sgrat Perintah Membayar (SPM).

g. Sgrat Perintah Pencairan dana (SP2D)
h. Arsip Qata Kompyter (AQK) Sistem Akgntansi Kegangan dan §istem
Akgntansi parang Milik Negara (SA0MN) dari EJagian IJmgm selakg Unit
j.

pengelola parang Milik Negara di Ombudsman Rl.
Sgrat-sgrat yang fterkaitan dengan pelaksanan anggaran.

j. LHP dari aparat pengawasan fgngsional dan pengawasan masyarakat.
k. Laporan kerja bulanan dari masing-masing Sgbbagian cJi gagian Kegangan.
I. Sgrat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Sgrat Setoran gykan Pajak
(SSBP).

m. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi 8AIBA c!i Ombudsman
Rl.

n. Konsep surat/nota cjinas dari pelaksana.

(?. ALAT YANQ PIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
a. W AP8M, Peratgran Pelaksanaan \J\) APBN, RKA-KL dan AgT.
b. Peratgran pergndang-gndangan di bidang kegangan negara beserta.
peratgran pelaksanaannya.

c. Peratgran pergndang-gndangan cji bidang kepegawaian beserta peratgran
pelaksanaannya.

d. Peratgran pergndang-gndangan di bidang perlengkapan beserta peratgran
?

pelaksanaannya.

e. Surat edaran, instruksi, peratgran serta ket>l]aksanaan pimp.nan yang
berkenaan dengan akuntansi dan pelaporan kegangan.

f. BukU petgnjgk pelaksanaan pekerjaan Ombudsman Rl.
g. Pedoman Tata Persuratan Qinas.
h. Ksjlkulator/mesin hitgng.

i. Perangkat komputer, printer, dan internet.
7. WASH KERJA:

.

, Konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara la.n meliputi
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Taluman, Penetapan
Kinerja, dan Uraian Jabatan;

b. Berita Acara rekonsiliasi SAI UAKPA;
c. Arsip Data Komputer SAI UAKPA;

d. Konsep Laporan Pelaksanaan SAI UAKPA;
e. Berita Acara rekonsiliasi SAI UAPPA E-1;
f. Arsip Data Kompgter SAI UAPPA E-1;

g Konsep Laporan Pelaksanaaan SAI UAPPA E-1

J, Konsep Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan N,eraoa serta Qatatan atas
Laporan Kegangan Ombudsman Rl BA 110.

i. Konsep bgkg Laporan Kegangan semester I dan akhir tahgn anggaran

sebagai bahan pertangggngiawaban pelaksanaan anggaran BA 110-

j. Konsep Sgrat Kepgtgsan Ombudsman Rl tentang Pengnjgkan Pengelola
Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akgntansi Pemerintah Pgsat.

k. Laporan kegiatan Sgbbagian Akgntansi dan Pelaporan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tggas;

,. Konsep laporan bulanan. triwglan, semester dan taluman realisasi anggaran
di lingkgngan Ombudsman Rl;
m. Konsep tindak lanjut LHP.

n. Bahan masukan jaWaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwak.lan
Rakyat;

0. Konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan;
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^^^oTise^a^oTarHTian;

q. Konsep Standard Operating Procedure (SOP).
8. WE,WENANG:

a. Mengajgkan gsgl, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Kegangan.
b. Mengoreksi dan memaraf sgrat dan laporan.

q. Meminta data yang diperlgkan dalam rangka penyusunan laporan realisasi
anggaran di lingkgngan Ombudsman Rl.

cj. Melaksanakan koord'masi Qlengan instansi-instansi yang terkait dalam
penygsgnan laporan kegangan.

e. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tggas.
g. TANQQUNQ JAWA$:

a. Usgl, saran dan pendapat yang diajgkan.
b. Kebenaran konsep sgrat dan laporan.

c. Kebenaran atas data-data yang disajikan dalam laporan kegangan realisasi
anggaran.

d. Persamaan persepsi/data hasil pelaksanaan koordinasi dengan instansiinstansi yang terkait dalam penygsgnan laporan kegangan.
e. Kerahasiaan pelaksanaan tggas.

10. PIMENSI JABATAN :

a. Qimensi Npn Finansial: Memonitor, meneliti dan mengeyalgasi:
b. Jgmlah kegiatan dana PIPA ;

c. Jumlah •Laporan Kegangan Qmbudsman Rl secara berkala (bglanan,
triwglanan, semesteran, cjan tahgnan);

d. Jumlah Laporan Kegangan semester Idan akhir tahgn anggaran;
e. Jgmlah laporan kerja bglanan Bagian Kegangan.
f. Jgmlah dokgmen RKA-K/L dan revisi RKA-K/L.

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

h. Jgmlah dokgmen Qaftar Isian Pengggnaan Anggaran (PIPA) tahgn berjalan

i. Jgmlah dokgmen $grat Perintah Membayar (SPM) yang hargs dibgkukan;

j. Jumlah dokgmen Sgrat Perintah Pencairan Qana (SP2D) yang hargs
dibgkgkan;

k. Item Arsip Qata Kompgter (AQK) Sistem Akgntansi Kegangan dan Sistem
Akgntansi Barang Milik Negara (SABMN) cjari Bagian IJmgm selaku IJnit
pengelola Barang Milik Negara di Ombudsman Rl, yang hargs
direkonsiliasi/diyerifikasi/dibgkgkan;

I. Jgmlah program kompgter yang diperggnakan;
m. Jgmlah Qokgmen SSPB dan SSBP yang hargs dibgkgkan.
11. HUBIJNQAN. KIpRJA :

a. Kepala Bagian Kegangan dalam hal menerima tggas, petgnjgk, pengarahan

dan pengajgan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tggas.
b. Para Kepala Sgbbagian pad.a Bagian Kegangan, dalam hal koordinasi
pelaksanaan tggas.

c. Para pegawai pelaksana pada Sgbbagian Akgntansi dan Pelaporan dalam hal
pelaksanaan tggas;
d. Bagian Umgm, Sekretariat Ombudsman Rl, dalam hal koordinasi pelaksanaan

tggas;
e. Kantpr Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

yang

terkait

dalam

hal

pelaksanaan tggas;
f. Direktorat

Akgntansi

clan

Pelaporan

Kegangan

Qirektorat

Jenderal

Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tggas;

g. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tggas.
12. MASALAH DAN TANTANQAN JABATAN :

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

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

Akgntansi Barang Milik Negara dengan intansi terkait (Kantor Pelayanan

S ^ a ^ A k u n t a n s i dan Pelaporan PJPB).
13. RISIKQ JABATAN :
Tidakada.

