1,

Narna Jabatan

2.

Ikhtisar Jabatan

: Penygsim Bahan Uporan Kegangan

: Mengumpglkan, menygsgn bahan dan data
peratyran serta informasi berdasarkan pedgman
dan kebgtghan dalam rangka menygsgn laporan
kegangan serta mela.kgkan pengeiolaan gang
dan sgrat berharga yang beracja dalam tang-ggncj
jawabnya

3. Tujgan Jabatan

: Terlaksananya akgntansi dan p.enyiapan bahan

pelaporan

pengeiolaan

kegangan

pada

Qmbgdsman Rl.
4.

yraian Tgcjas c-Ian Kegiatan :

a Menggmpulkan, mempelajari dan mendokgmentasikan pedoman dan
peratyran pergndangan berdasarkan kebgtghan, dalam rangka. menygsgn
laporan kegangan semesteran dan tahgnan;

b. Menygsgn bahan dan data berdasarkan pedoman dan kebgtghan dalam
rangka menygsgn laporan kegangan semesteran dan tahgnan;
g. Menelaah bahan dan data berdasarkan pedoman dan kebgtghan dalam
rangka menyusgn laporan kegangan semesteran dan tahgnan;

d. Menygsgn konsep laporan kegangan berdasarkan pedoman dan kebgtghan
dalam rangka penygsgnan bahan pelaporan kegangan semesteran dan
tahgnan;

e. Menerima, menyimpan, membayar atag menyerahkan, menatagsahakan dan

rnempertangggngjawabkan gang dan sgrat berharga yang berada dalam
pengelolaannya;

f. Mempelajari dan menyelesaikan disposisi atasan berdasarkan pedoman serta
kebgtghan dalam rangka menygsgn laporan kegangan;

g. Menygsgn konsep telaahan staf berdasarkan pedoman dan kebgtghan dalam
rangka menygsgn laporan kegangan;

h. Menggmpulkan dan menygsgn bahan rapat atasan berdasarkan pedoman dan
kebutuhan dalam rangka menygsgn laporan kegangan;

i. Menygsgn konsep laporan bglanan, triwulan dan tahgnan Sub §agian Kas,
Perbendaharaan dan ' Pelaporan Kegangan berdasarkan pedoman clan
kebgtghan sebagai bahan laporan Bagian Kegangan;

j. Melaksanakan tggas lainnya berdasarkan pedoman dan kebutuhan sesgai
d.engan disposisi/arahan atasan.

5. BAHAN YANG DIQUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PJgKERJAAN :
a.

Pisposisi Kepala (Jagian Kegangan.

b. Qokgmen RKAKL dan revisi RKAKL

c. pp.kgmen Sgrat Penetapan Rencana Kerja
d. Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) tahgn berjalan dan revisi SPRKAKL.

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

Sgrat Perintah Membayar (SPM).

g. §urat Perintah Pencairan dana (SP2D)
h. Arsip Qata Kompgter (APK) Sistem Akgntansi Kegangan cjan §istem

Akgntansi Bara.ng (yjillk N,egara (SABMN) dan Bag.ian Umgm selaky ynit
pengelola garang Milik Kegara c)i Ombgdsman Rl.
i.

$grat-surat yang berkaitan dengan pelaksanan anggaran.

j.

IHP dari aparat pengawasan fgngsional dan pengawasan masyarakat.

k.

Laporan kerja bglanan dari masing-masing Sgbbagian di $agian Kegangan.

I.

Sgrat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Sgrat Setoran (pgkan Pajak
(SSBP).

m. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi $AIE3A di Ombgdsman
Rl.

n..
g.

Konsep sgrat/nota dinas dari pelaksana.

ALAT YANQ DIQMNAKAN UNTgK MENYELESAIKAN P£K£RJAAN :

a. UU APBN, Peratgran Pelaksanaan yy AP&H, RKA-KL dan AgT.

(p. Peratgran

pergndang-gndangan d.i

bidang

kegangan negara beserta

peratgran pelaksanaannya.

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

cj. Peratgran pergndang-gndangan di bidang perlengkapan beserta peratgran
pelaksanaannya.

e. Sgrat edaran, instruksi, peraturan serta kebijaksanaan pimpinan yang
berkenaan dengan akgntansi dan pelaporan kegangan.

I

^Bgk^etgnjglq^
g. Pedoman Tata Persgratan Qinas.
h. Kalkglator/mesin hitgng.

i. Perangkat kompgter, printer, dan internet.
7.

HASH, KERJA:

a. Pedoman dan peratgran perundangan yang terkait dalam rangka menygsgn
laporan kegangan;

b. Bahan dan data penggjian perintah pembayaran, dan pelaporan realisasi dan
pelayanan sistem informasi pembayaran dalam rangka menygsgn laporan
kegangan semesteran clan tahgnan;
c. Telaahan bahan dan data penggjian perintah pembayaran, dan pelaporan

realisasi dan pelayanan sistem informasi pembayaran dalam rangka
menygsgn laporan kegangan semesteran dan tahgnan;
d. Konsep penggjian perintah pembayaran, dan pelaporan realisasi dan
pelayanan sistem informasi pembayaran dalam rangka menygsgn laporan
kegangan semesteran dan tahunan;
e. Laporan/konsep dokgmen dinas sesgai disposisi atasan;
f. Konsep telaahan staf dalam rangka menygsgn laporan kegangan;

g. Bahan rapat atasan dalam rangka menygsgn laporan kegangan;
h. Laporan hasil rapat (notglensi) atasan m.aupun yang mewakili atasan dalam

rangka menygsgn laporan kegangan;
i. Konsep laporan bgl.anan, triwglan

dan tahgnan

§gb

Bagian

Kas,

Perbendaharaan dan Pelaporan Kegangan sebagai bahan laporan $agian
Kegangan;

j. Laporan pelaksanaan tggas lainnya sesuai dengan disposisi/arahan atasan.
6.

TANOGUNQ JAWAB:

a. Usui, saran dan pendapat yang diajukan.
b. Kebenaran konsep sgrat dan laporan.

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

,

d.

Persamaan persepsi/data nasn

instansi yang terkait datem penyusgnan lapgran kegangan.
e. Kerahasiaan pelaksanaan tggas.

9. DIMENSI JABATAN :

a. Dicnensi Non Finansial: MemQnitor, meneliti dan mengeyalgasi:
b. Jgmlah kegiatan dana piPA ;

c. Jgmlah Lapgran Kegangan Qmbgdsman Rl secara berkala (bglanan,
triwglanan, semesteran, dan tahgnan);

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

q. Jgmlah dokgmen Sgrat Penetapan Satuan Anggaran Per Satg.an Kerja ($APSK) tahgn berjalan dan revisi SA-PSK.

h. Jgmlah dokgmen Qaftar Isian Pengggnaan Anggaran (DIPA) tahgn berjalan
dan revisi DIPA.

i. Jgmlah dokgmen Sgrat Perintah Membayar (SPM) yang hargs dibgkgkan;

j. Jgmlah dokgmen Sgrat Perintah Pencairan Dana (SP2P) yang hargs
dibgkgkan;

k. Item Arsip Data Kompgter (APK) Sistem Akgntansi Kegangan clan Sistem
Akgntansi Barang Milik Npgara (SABMN) dari Bagian IJmgm selakg Unit

pengeiola Barang

Milik N,egara di Qmbgdsman Rl, yang

hargs

direkonsiliasj/diverifikasi/dibgkgkan;

I. Jumlah program kQmpgter yang diperggnakan;
m. jgmlah Qokymen SSPB dan SSBP yang hargs dibgkgkan.
10- MUBUNGAN KERJA :

a. Kepala Bagian Kegangan dalam hal menerima tggas, petgnjuk, pengarahan
dan pengajgan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tggas.
b. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kegangan, dalam hal kggrdinasi
pelaksanaan tggas.

c. Para pegawai pelaksana pada Sgbbagian Akgntansi dan Pelaporan dalam hal

d. Bagian Umgm, Sekretariat Qmbgdsman Rl, dalam hal koordinasi pelaksanaan
tggas;

e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terkait dalam hal
pelaksanaan tugas;

f. WreWorat Akgntansi dan Pelaporan Kegangan pirektorat Jenderal
Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tugas;

g. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
1. lyiASALAM DAN TANTAN.QAN JABATAN :

IJntgk menghasilkan Laporan Kegangan yang dapat menyajikan data keuangan

yang akuntabel, akurat, informatif, tepat waktg serta dapat diggnakan stakeholder
gntuk pengambilan kepgtgsan dibgtghkan koordinasi yang tinggi antara pengelola
Sistem Akgntansi Kegangan, pengelola Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara dengan intansi terkait (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, Pirektorat Akgntansi dan Pelaporan QJPB).
12. RISIKQ JABATAN :
Tidak ada.

