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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji milik Allah Swt, Tuhan semesta alam atas 

tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (Perubahan Renstra BPKAD) Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2018-2023. 

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah (Perubahan Renstra BPKAD) Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi BPKAD Kabupaten Jeneponto selama 2,5 tahun yang disusun 

antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana 

Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 

setiap tahunnya, analisa isi dan teks atas dokumen rencana jangka 

menengah/Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra 

Provinsi,  dokumen RTRW dan KLHS, telaah atas dokumen RPJMD 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, analisa atas pendapat para 

pemangku kepentingan daerah, analisa terhadap dinamika 

perubahan lingkungan strategis baik global, regional, daerah/lokal 

maupun internal Perangkat Daerah, dan Rencana Reformasi Birokrasi 

di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Selain itu, Perubahan Renstra ini juga disusun dengan 

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, 

dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, serta 

sasaran, indikator kinerja pembangunan, sebagaimana yang telah di 

amanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2018-2023.  

Terumuskannya strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Jeneponto dalam 

skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator dalam 

penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana, 

penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan, pengendalian rencana, 

dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah.  

Mengingat hal tersebut, maka seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah harus 

melaksanakannya secara akuntabel, responsif,  dan senantiasa 

berorientasi kepada peningkatan kinerja (better performance). Untuk 

menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan 
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pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka 

akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan 

memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, 

dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk 

indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra BPKAD 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan 

pengelolaan keuangan yang tertib, taat kepada peraturan perundang-

undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk 

masyarakat. 

 

Jeneponto, 

 

Kepala BPKAD 

Kabupaten Jeneponto 
 

 

 

 

ARMAWIH A.PAKI, S.IP.,MM 

NIP. 19720404 199101 1 001 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

  
1.1 Latar Belakang 

 
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Asset Daerah (Perubahan Renstra 

BPKAD) Kabupaten Jeneponto adalah Perubahan Rencana 

Strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan BPKAD  Kabupaten Jeneponto yang disusun 

sesuai tugas, wewenang dan fungsi BPKAD Kabupaten 

Jeneponto serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2018-2023 dan merupakan dokumen publik 

yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara 

operasional visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2018-2023. 

Fungsi Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten 

Jeneponto dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

merupakan dokumen evaluasi dan tolok ukur yang 

menjabarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 

yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Perubahan Renstra BPKAD 

Kabupaten Jeneponto berfungsi sebagai dokumen rujukan 

yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra 

BPKAD  juga berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam 

penyusunan rencana kerja (Renja) BPKAD  setiap tahun, yang 

dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan 

pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 

2018-2023 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.  
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Proses penyusunan Perubahan Renstra BPKAD  diawali 

dengan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra 

BPKAD Kabupaten Jeneponto, selanjutnya dilakukan orientasi 

mengenai Perubahan Renstra BPKAD yang mencakup 

peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman 

teknis penyusunan Perubahan Renstra SKPD dan penyusunan 

anggaran. Dokumen rujukan awal dalam menyusun 

rancangan Perubahan Renstra BPKAD adalah RPJMD 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang menunjukkan 

program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh 

BPKAD  selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan 

misi Kabupaten Jeneponto maupun untuk memperbaiki 

kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi 

BPKAD .  

Keterkaitan Perubahan Renstra BPKAD  dengan RPJMD 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dilakukan setelah:  

1. Mempelajari Surat Edaran Bupati Jeneponto perihal 

penyusunan rancangan Perubahan Renstra SKPD beserta 

lampirannya yaitu RPJMD Kabupaten Jeneponto yang 

memuat indikator keluaran program dan pagu BPKAD  

Kabupaten Jeneponto; 

2. Perubahan perumusan strategi dan kebijakan jangka 

menengah BPKAD  Kabupaten Jeneponto guna mencapai 

target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas 

dan fungsi BPKAD ; 

3. Perubahan perumusan rencana program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan 

berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;  

4. Perubahan perumusan indikator kinerja BPKAD 

Kabupaten Jeneponto yang mengacu pada tujuan dan 
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sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018-2023; dan 

5. Hasil evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan telaahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang merupakan 

data/informasi terpenting bagi penyusunan Perubahan 

Renstra BPKAD  Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. 

Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 

2023 dilakukan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan 

kebijakan daerah antara lain : 

1. Perubahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005. 

2. Integrasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah dan dasar pemutakhirannya sesuai Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah.  

3. Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi 

keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya 

dalam satu integrasi untuk dimanfaatkan dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah. 

4. Kebijakan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan sebagai 

akibat pandemii global Covid-19 melalui tindakan antisipasi 

dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi 

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / 

atau stabilitas system keuangan menjadi Undang – Undang. 

5. Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

5.2 Landasan Hukum 
 

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jenponto Tahun 2018-2023, adalah: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di 

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3839); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5243); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09  Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun 2014   
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tentang Pemerintahan Daerah    (Lembaran    Negara   

Republik    Indonesia   Tahun    2015   Nomor   58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

12. Peraturan Pemerintah Repub l ik  Indones ia  Nomor 

18 Tahun 2016 tentang   Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

13. Peraturan Pemerintah Repub l ik  Indones ia  Nomor 

38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6123); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323);  

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86 Tahun   

2017   tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  

Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

19. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 70 Tahun   

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun   

2019 tentang K l a s i f i ka s i ,  K o de f i ka s i  d an  

No menk la t u r  P e ren ca naan  P e mban gun an  

d an  Ke uan gan  Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsil Sulawesi Selatan 

Tahun 2015 Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 

Nomor 150); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 

Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 

2006 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jeneponto Nomor 150); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 

Nomor 246); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 

2019 Nomor 283); 

27. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 45); 

 
5.3 Maksud dan Tujuan 

Dalam rangka menunjang terwujudnya tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan oleh 
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Peraturan Daerah Tahun 2018-2023, penyusunan 

Perubahan Renstra BPKAD  Kabupaten Jeneponto Tahun 

2018-2023 dimaksudkan untuk tersedianya sebuah 

dokumen perubahan perencanaan, penerimaan 

pendapatan transfer/dana perimbangan, penerimaan 

pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan, dan 

pengelolaan asset daerah selama kurun waktu 2,5 tahun 

ke depan. Dapat dikatakan, bahwa Perubahan Renstra 

BPKAD  Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu 

Guideline dalam menyusun arah kebijakan dan program 

prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang 

selanjutnya akan dimuat dalam APBD Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2021-2023 

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto (Perubahan Renstra BPKAD ) 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023 adalah untuk: 

1. Memberikan arah yang jelas dalam menjabarkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program 

pembangunan Kabupaten Jeneponto dalam arah 

kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, 

terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama 

tahun 2021-2023 bagi BPKAD  Kabupaten Jeneponto; 

2. Menyediakan dokumen resmi yang menjadi rujukan di 

2,5 tahun terakhir dalam penyusunan Rencana Kerja 

di BPKAD  Kabupaten Jeneponto; 

3. Mempermudah dalam pengukuran kinerja dan 

mengevaluasi kinerja BPKAD  Kabupaten Jeneponto; 

4. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan dalam 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, 

fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab BPKAD  



 

Perubahan Rencana Strategis | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 

 

Kabupaten Jeneponto dalam upaya mewujudkan visi, 

misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten 

Jeneponto. 

 

5.4 Sistematika Penulisan 

 
Perubahan Perubahan Rencana Strategis Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Perubahan 

Renstra-BPKAD ) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN UMUM BPKAD 

  

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

 

Organisasi dan susunannya adalah artikulasi yang 

menghubungkan satu sama lain dengan perbedaaan tugas dan 

fungsi. Sebagai suatu artikulasi, organisasi memiliki struktur, 

seperti tubuh yang menciptakan, menumbuhkan dan 

menyebarkan makna dari aparatur yang menjalankannya.  

Dalam organisasi, makna dibalik suatu tugas dan fungsi lebih 

dipentingkan dibanding penanda, karena struktur selalu 

berada dalam pengambil-alihan. Pembagian kerja dan tatanan 

yang dibentuknya tidak membutuhkan lagi fungsi organ-organ 

dari aparatur yang menjalankannya, tetapi, pertukaran tanda. 

Hasrat dan kesenangan secara individual dan kelembagaan 

untuk upaya perubahan organisasi telah mengambil-alih 

kebutuhan dan kepuasan. Perubahan organisasi datang dari 

hasrat dan kesenangan pemangku kepentingan menjadi 

pertukaran tanda.  Prinsip-prinsip organisasi yang efektif, 

diantaranya ditandai pendelegasian wewenang dan pembagian 

kerja yang jelas tidak hanya dibentuk oleh rasionalitas, tetapi 

juga sistem tanda telah dikontrol oleh hasrat dan kesenangan 

melalui tugas, fungsi dan struktur, satu titik dimana tanda 

bekerja didalamnya merekayasa dan memproduksi sesuatu 

bersifat mesin. Organisasi birokrasi dimaterialisasikan dalam 

tubuh yang disejajarkan dengan mesin.  Keefektifan organisasi 

yang berjalan sesuai dengan fungsi manajerial menghilang 

dalam ketidakhadiran bentuk, tetapi, ia di dalam sistem 

pengkodean, pengukuran, pengaturan dan penetapan 

berdasarkan nilai kinerja. Perwujudan seluruh pembagian 

tugas, fungsi dan struktur organisasi hanya dapat eksis jika 

penggunaan tanda diubah dalam tandanya sendiri. 

Pembentukan relasi-relasi antara penandaan dan pelayanan 

umum, hasrat dan transparansi, kesenangan dan 

akuntabilitas menciptakan struktur dan fungsi organisasi. 

Gagasan tentang tugas, fungsi dan kewenangan mengikuti 

hasrat dan kesenangan dibawah sistem tanda sebagai sesuatu 

yang tumbuh, mengalir dan kreatif menuju pencapaian tujuan 

organisasi. Struktur dan proses organisasi dipadatkan melalui 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
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pengendalian menjadi keluaran dan hasil yang bernilai 

material. Tanda dan diferensi saling berhubungan timbal-balik 

dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi menjadi   model 

nyata muncul ke permukaan dalam bentuk mekanis, 

dibandingkan bentuk mental. Struktur organisasi sebagai 

matriks (Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Staf). 

Dalam tugas, fungsi dan struktur organisasi, pergerakan 

tanda tersebut menuntut  suatu perubahan sistem yang 

berkaitan dengan satu dari lima pilar pelaksanaan reformasi 

birokrasi, yakni suatu pemerintahan yang efektif dan efisien 

melalui penataan organisasi yang dijalankan secara tepat 

fungsi dan tepat ukuran (right function-sizing). Titik tolak 

perubahan sistem, diantaranya dimulai dengan langkah 

restrukturisasi organisasi. Pada tahun 2016, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Jeneponto telah memulai suatu proses organizing reinventing 

dalam bentuk  penataan organisasi pemerintahan daerah. 

Melalui penataan organisasi daerah tersebut dimungkinkan 

melakukan satu rangkaian modernisasi, pemisahan, 

penggabungan dan penajaman fungsi termasuk fungsi 

manajerial. Modernisasi diawali dengan penerapan sistem 

pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. 

Selain pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian 

wewenang, prinsip-prinsip  organisasi yang efektif  berkaitan 

dengan pemisahan, pembagian dan penajaman fungsi ditandai 

dengan kesatuan tujuan (unity of object), kesatuan perintah 

(unity of command),  garis wewenang dan tanggungjawab yang 

tegas, koordinasi yang baik, rentang kendali dan bersifat 

fleksibel.  

Sejalan dengan upaya penataan organisasi sebagaimana 

tertuang dalam amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang 

dijabarkan oleh Peraturan Daerah  Kabupaten Jeneponto 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah  Kabupaten Jeneponto. Penataan 

organisasi dimungkinkan dalam rangka kelangsungan dan 

keefektifan organisasi melalui pembagian tugas dan fungsi 

secara lebih terinci.  
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Peraturan Bupati Jeneponto Nomor  45 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Kabupaten Jeneponto menjadi bagian penting dari 

upaya struktural melalui penataan organisasi yang dijalankan 

dengan fungsi manajemen. Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan 

daerah dalam bidang keuangan dan asset daerah serta 

merumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah dan asset 

daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, 

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah 

seperti penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, asset daerah 

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan dan asset daerah; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

c. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan 

keuangan dan asset daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto 

sebagai berikut: 

1. Kepala Badan  

Sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas mengenai 

fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah, maka Kepala Badan memiliki 

rincian tugas pokok, meliputi: (a) menyusun rencana 

kegiatan/program badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah; (b) mempelajari peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 
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kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi 

kerja bawahan; (f) melaksanakan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sumberdaya manusia dalam menunjang 

pelaksanaan tugas badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah; (g) mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama 

di bidang keuangan dan aset daerah  dengan instansi terkait 

sesuai peraturan yang berlaku; (h) menjadi tim anggaran 

pemerintah daerah yang bertanggungjawab utama terhadap 

besarnya persetujuan anggaran unit kerja; (i) menyetujui 

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(j) mengefesiensikan realisasi pengeluaran sehingga dapat 

menekan realisasi pengeluaran atau menambah jenis 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat; (k) 

mengawasi pengadministrasian dan pembukuan setiap 

penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku; (l) menyetujui anggaran kas 

bulanan dan menyetujui penerbitan spd; (m) menyiapkan 

laporan keuangan dan laporan perhitungan apbd untuk 

disetujui bupati; (n) membantu kelancaran pemeriksaan 

keuangan yang dilakukan oleh badan atau lembaga 

pemeriksa internal dan eksternal; (o) melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas kepada atasan; (p) melaksanakan tugas 

kedinasan yang relevan dengan fungsi  badan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah yang diperintahkan oleh atasan. 

 

2. Sekretaris 
 

Tugas pokok  sekretaris yakni melaksanakan, mengelolah  

administrasi yang berhubungan  dengan perencanaan, 

keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta 

pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi Sekretaris Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan 

kepegawaian, administrasi keuangan, program dan 

urusan rumah tangga;  
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b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan 

kepegawaian, administrasi keuangan administrasi 

program;  

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan  kegiatan sub bagian;  

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program 

kegiatan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sekretaris sebagaimana tersebut di 

atas, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program 

bagian sekretaris badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun 

rencana pelaksanaan tugas di bagian sekretaris  badan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah; (g) 

mengkoordinasikan penyusunan rencana  kerja anggaran 

(rka) dan dokumen pelaksanaan  anggaran (dpa) dalam 

lingkup badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (h) 

memotivasi bawahan di bagian sekretaris badan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah; (i) 

mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan kegiatan 

administrasi umum dan kepegawaian perencanaan dan 

pelaporan dengan  para kepala bidang; (j) 

mengkoordinasikan pelaksanaan   tugas-tugas bawahan di 

bagian sekretaris badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah; (k) melaksanakan pengelolaan dan administrasi 

keuangan, kepegawaian, administrasi umum, urusan 

rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan 

badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (l) 

merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis 

operasional di bagian sekretaris badan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah; (m) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-
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tugas bagian sekretaris badan pengelolaan keuangan dan 

asset daerah; (n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

bagian sekretaris badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah kepada atasan; (o) melaksanakan tugas lain yang 

relevan dengan fungsi bagian sekretaris badan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah. 

 

Menyangkut kelancaran tugas pokok dan fungsi, Sekretariat 

memiliki 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai Rincian tugas  

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah  yang meliputi  urusan surat-menyurat, 

administrasi kepegawaian, kearsipan, administrasi 

perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan perlengkapan 

dinas;  

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub 

bagian umum dan kepegawaian;  

b. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub 

bagian umum dan kepegawaian; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, 

pengawasan  program dan kegiatan pejabat non 

stuktural dalam lingkup sub bagian umum dan 

kepegawaian;  

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

sub bagian umum dan kepegawaian; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub 

bagian umum dan kepegawaian; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau 

dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
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tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; 

(f) menyusun rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga 

badan; (g) merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan 

dan menyusun administrasi pengadaan, inventarisasi, 

pendistribusian dan penghapusan barang inventaris dinas; 

(h) melaksanakan pencatatan dan pengadaan barang/asset 

kebutuhan lingkup badan pengelola keuangan dan asset 

daerah; (i) menyusun rencana  pelaksanaan tugas sub bagian 

umum dan kepegawaian; (j) menyiapkan petunjuk teknis 

operasional tugas-tugas pada sub bagian umum dan 

kepegawaian; (k) melaksanakan urusan administrasi 

kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, pensiun,  

cuti, pemberhentian, izin belajar, askes dan pembinaan karier 

pegawai; (l) melaksanakan urusan gaji serta  tunjangan  

seluruh pegawai badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah; (m) mengatur kegiatan protokoler termasuk kegiatan 

upacara dan apel; (n) mengatur administrasi dan menyiapkan 

surat tugas/surat perintah perjalanan dinas (sppd) serta 

mendokumentasikan laporan pelaksanaan sppd; (o) 

mengatur administrasi dan tatatertib penggunaan dan 

pemeliharaan kendaraan dinas; (p) mengikuti 

rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-

tugas di sub bagian umum dan kepegawaian ; (q) melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas-sub bagian umum dan kepegawaian; 

(r) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bagian umum dan kepegawaian. 

 

(2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian, mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan 

penyusunan program, perencanaan dan pengendalian, 

koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian 

Perencanaan.  

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Perencaaan mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub 

bagian perencanaan;  

b. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub 

bagian perencanaan; 
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c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam 

lingkup sub bagian program;  

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

sub bagian perencanaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program sub bagian 

perencanaan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

(b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta 

mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) 

menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun Perubahan 

Rencana Strategis badan pengelolaan  keuangan dan asset 

daerah; (g) menyusun rencana kerja badan pengelolaan  

keuangan dan asset daerah; (h) menyusun laporan capaian 

kinerja badan pengelolaan  keuangan dan asset daerah; (i) 

mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran 

(rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) serta 

anggaran kas badan pengelolaan  keuangan dan asset daerah; 

(j) menyiapkan bahan bimbingan teknis kegiatan program 

pada badan pengelolaan  keuangan dan asset daerah; (k) 

melakukan koordinasi dengan dinas terkait terhadap 

program pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

(l) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka 

menerima dan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan tugas-tugas di sub bagian program; (m) melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas sub bagian program; (n) 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bagian program badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah. 

 

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian  mempunyai tugas pokok  mengelola administrasi 

keuangan meliputi penyusunan anggaran, pemanfaatan 

anggaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan laporan 
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keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan;  

b. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub 

bagian keuangan; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, 

pengawasan  program dan kegiatan pejabat non 

stuktural dalam lingkup sub bagian keuangan;  

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

struktural dalam lingkup sub  bagian keuangan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.   

 

Rincian tugas pokok Sub Bagian Keuangan, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program sub bagian keuangan 

badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (b) 

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta 

mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) 

menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan  

administrasi keuangan; (g) menghimpun bahan-bahan untuk 

keperluan anggaran  kegiatan rutin badan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah; (h) memotivasi bawahan pada  

sub bagian keuangan; (i) menyusun laporan keuangan 

semesteran badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

(j) menyusun laporan keuangan akhir tahun badan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah; (k) memeriksa dan 

mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi belanja 

tidak langsung, belanja langsung, belanja hibah dan pos 

bantuan badan pengelola keuangan dan asset daerah; (l) 

mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   

menerima   dan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan tugas-tugas; (m) melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas-tugas sub bagian keuangan kepada atasan; (n) 
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melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan 

atasan. 

 

3. Bidang Perbendaharaan  

 

Bidang Perbendaharaan dipimpin  dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai Rincian tugas 

pengelolaan kas, pelaksanaan perbendaharaan dan 

pengelolaan gaji; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perbendaharaan; 

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 

perbendaharaan;  

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup 

bidang perbendaharaan;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Bidang Perbendaharaan, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program bidang 

perbendaharaan; (b) menyiapkan dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan 

mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja 

bawahan; (f) menyiapkan, meregistrasi, menerbitkan dan 

melaksanakan administrasi surat perintah pencairan dana 

(sp2d); (g) melaksanakan pengadministrasian, pencatatan 

atas pemungutan dan pemotongan pihak ketiga; (h) 

pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan, pembuatan dan 

pemutakhiran gaji pegawai seluruh skpd; (i) mengeluarkan 

dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah 

diverifikasi dan otorisasi  oleh pejabat yang berwenang; (j) 

melaksanakan pengelolaan kas non anggaran; (k) 

menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara 

periodik; (l) melaksanakan penempatan uang daerah dengan 
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membuka rekening kas umum daerah dan penempatan 

kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi 

jangka pendek; (m) melaksanakan pelaporan spp masa dan 

spp tahunan; (n) melaksanakan pengadministrasian 

pemungutan dan pemotongan pfk; (o) menginventarisir 

permasalahan pada bidang perbendaharaan dan mencari 

pemecahannya; (p) menyusun dan menyampaikan laporan 

hasil  pelaksanaan tugas bidang anggaran; (q) 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan 

yang diperintahkan oleh atasan 

 

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai Rincian 

tugas melaksanakan laporan aliran kas secara periodik dan 

bertindak sebagai pejabat kas daerah; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan 

kas;  

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan 

kas; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang pengelolaan 

kas; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

struktural dalam lingkup sub bidang pengelolaan kas; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Kas, meliputi: (a) 

menyusun rencana program/kegiatan sub bidang pengelolaan 

kas; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) 

melaksanakan pengelolaan kas non anggaran; (g) menyusun dan 

menyediakan laporan aliran kas secara periodik; (h) 

melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka 

rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas 
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dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek; (i) 

mencatat saldo kas harian pendapatan daerah dan belanja 

daerah; (j) melakukan pencocokan saldo kas secara berkala 

antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan; (k) 

mencatat dan mengarsipkan dokumen sumber/bukti 

penerimaandan pengeluarandaerah; (l) menginventarisasi 

permasalahan pada sub bidang; (m) menyusun dan 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; (n) 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

 

(2) Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai Rincian 

tugas memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM), 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 

pembinaan administrasi bendahara pengeluaranBelanja 

Langsung; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Belanja Langsung 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang belanja 

langsung;  

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanja 

langsung; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang belanja 

langsung; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

struktural dalam lingkup sub bidang belanja langsung; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung, 

meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub 

bidang belanja langsung; (b) menyiapkan dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan 

mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bawahan; (e) (f) menilai prestasi kerja 

bawahan; (g) menerbitkan sp2d belanja langsung skpd; (h) 
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melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan 

meneliti dokumen spm; (i) melaksanakan 

pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pfk; (j) 

menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas 

berdasarkan sp2d; (k) menginventarisasi permasalahan 

pada sub bidang belanja langsung dan mencari 

pemecahannya; (l) menyusun dan menyampaikan laporan 

hasil pelaksanaan tugas pada sub bidang belanja langsung; 

(m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

 

(3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 

mempunyai Rincian tugas memeriksa Surat Perintah 

Membayar (SPM), menerbitkan Surat Perintah Pencairan 

dana (SP2D) dan pembinaan administrasi pembantu 

bendahara belanja tidak langsung dan Pembiayaan Daerah; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang belanja tidak 

langsung;  

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanja tidak 

langsung; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang belanja tidak 

langsung; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

struktural dalam lingkup sub bidang belanja tidak langsung; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, 

meliputi: (a) menyusun rencana program/kegiatansub 

bidang belanja tidak langsung; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

(e) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (f) menilai prestasi 
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kerja bawahan; (g) melaksanakan pengendalian atas pagu 

anggaran dan meneliti dokumen spm; (h) menerbitkan sp2d 

belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; (i) 

melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan 

pemotongan pfk; (j) menyusun dan membuat laporan 

realisasi pengeluaran kas belanja tidak langsung dan 

pembiayaan daerah berdasarkan sp2d; (k) melaksanakan 

kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penggajian 

Aparatur Sipil Negara (ASN); (l) membuat pelaporan spp 

masa dan spp tahunan; (m) menginventarisasi 

permasalahan pada sub bidang belanja tidak langsung; (n) 

menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tugas pada sub bidang belanja tidak langsung; (o) 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan. 

 

4. Bidang Anggaran 

 

Bidang Anggaran dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai Rincian tugas mengkoordinasikan 

perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang anggaran; 

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang anggaran;  

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang 

anggaran;  

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

anggaran; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Bidang Anggaran, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program bidang anggaran; (b) 

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
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tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (d) menilai prestasi kerja bawahan; (e) menyusun 

regulasi mengenai kebijakan keuangan daerah; (f) 

menyiapkan rapbd dan rapbd-p dan mempersiapkan bahan,  

data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd), 

perubahan apbd, dan nota keuangan; (g)  melaksanakan 

asistensi rencana kerja anggaran (rka), rencana kerja 

perubahan anggaran (rkpa), verifikasi dokumen 

pelaksanaan anggaran (dpa), dokumen pelaksanaan 

perubahan anggaran (dppa) satuan kerja perangkat daerah, 

mengoordinasikan pelaksanaan proses pengesahan 

dokumen pelaksanaan anggaran (dpa), dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) satuan kerja 

perangkat daerah; (h) memfasilitasi pelaksanaan tugas tim 

anggaran pemerintah daerah terkait penyusunan rapbd dan 

rapbd-p; (i) mencatat perubahan anggaran satuan kerja 

setiap unit kerja yang dilakukan oleh tim anggaran 

pemerintah daerah terkait penyusunan rapbd dan rapbd-p; 

(j) menyusun anggaran kas dan menyiapkan surat 

penyediaan dana (spd); (k) menginventarisir permasalahan 

pada bidang anggaran dan mencari pemecahannya; (l) 

menyusun dan menyampaikan laporan hasil  pelaksanaan 

tugas bidang anggaran; (m) melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang relevan dengan yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin  oleh 

seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok 

menyusun RAPBD dan RAPBD-P. 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan 

anggaran daerah pada satuan kerja; 

b. penyusunan program dan kegiatan sub bidang perencanaan 

anggaran;  

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang perencanaan 

anggaran; 
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Seksi Penyusunan APBD, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program sub bidang 

perencanaan anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan 

mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja 

bawahan; (f) mengumpulkan data bahan penyusunan apbd 

pokok dan apbd perubahan; (g) menyusun rancangan 

peraturan daerah apbd pokok dan perubahan serta nota 

keuangan; (h) menyusun rancangan peraturan bupati 

tentang penjabaran apbd pokok dan apbd perubahan serta 

nota keuangan; (i) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas 

tim anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

penyusunan rapbd dan rapbdp; (j) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub 

bidang perencanaan anggaran; (k) melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (l) 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bidang perencanaan anggaran yang diperintahkan atasan. 

 

(2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran dipimpin  oleh 

seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran 

mempunyai Rincian tugas  menyusun  dan mengendalikan 

anggaran kas daerah sertafasilitasi pelaksanaan verifikasi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDdan Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD; 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang pengendalian 

anggaran;  

b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang pengendalian 

anggaran; 
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c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan 

pengendalian anggaran; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pengendalian Anggaran, 

meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub 

bidang pengendalian anggaran; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi 

kerja bawahan; (f) menyiapkan surat penyediaan dana (spd); 

menyusun dan mengendalikan anggaran kas daerah; (g) 

menyiapkandan mengoordinir pelaksanaan verifikasi 

dokumen pelaksanaan anggaran (dpa), dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) satuan kerja 

perangkat daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran 

lanjutan (dpal) skpd; (h) menghitung besaran uang 

persediaan satuan kerja; (i) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas  

sub bidang perencanaan anggaran; (j) melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (k) 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bidang perencanaan anggaran. 

 

 

(3) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi 

Anggaran mempunyai Rincian tugas menganalisa dan 

mengevaluasi data bahan penyusunan dan perencanaan 

anggaran. 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi 

Anggaran mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang analisis dan 

evaluasi anggaran;  
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b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang analisis dan 

evaluasi anggaran; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang analisis dan 

evaluasi anggaran; 

d. pelaksanaan evaluasi program dalam lingkup sub bidang 

analisis dan evaluasi anggaran; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Analisis dan Evaluasi 

Anggaran, meliputi: (a) menyusun rencana 

kegiatan/program sub bidang analisis dan evaluasi 

anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun 

regulasi mengenai kebijakan keuangan daerah; (g) 

menyiapkan data dan bahan penyusunan kebijakan 

keuangan daerah; (h) melaksanakan asistensi rka/rkpa 

satuan kerja; (i) menginventarisasi permasalahan pada sub 

bidang analisis dan evaluasi anggaran dan mencari 

pemecahannya; (j) menyusun dan menyampaikan laporan 

hasil pelaksanaan tugas pada sub bidang analisis dan 

evaluasi anggaran; (k) melaksanakan tugas kedinasan lain 

yang diperintahkan atasan. 

 

5. Bidang Akuntansi 

 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

Akuntansi mempunyai Rincian tugas  menyelenggarakan 

urusan administrasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas, penyusunan laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan pembinaan entitas 

Akuntansi; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi; 
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b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang akuntansi;  

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang 

akuntansi;  

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

akuntansi; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Bidang Akuntansi, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program bidang akuntansi; (b) 

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) 

melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran; (g)  melaksanakan pencatatan atas transaksi 

atau kejadian yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah. (h) melaksanakan verifikasi atas 

laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

kepada bendahara umum daerah. (i) menyusun laporan 

keuangan semesteran dan laporan keuangan pemerintah 

kabupaten jeneponto; (j) menyusun ranperda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan nota keuangan; 

(k) menyusun ranperbup tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan apbd; (l) melaksanakan pembinaan terhadap 

entitas akuntansi; (m) melaporkan pelaksanaan hasil  tugas 

kepada atasan; (n) mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  

dalam   rangka   menerima   dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tugas bidang akuntansi; (o) 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang akuntansi.; (p) 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi bidang 

akuntansi  yang diperintahkan  atasan. 

 

(1) Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi dipimpin 

oleh seorang kepala Sub Bidang analisis pencatatan 

transaksi yang mempunyai Rincian tugas  menyampaikan 

transaksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 
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daerah serta melakukan verifkasi pertanggungjawaban 

fungsional bendahara pengeluaran; 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisis Pencatatan 

Transaksi mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang analisis 

pencatatan transaksi;  

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang sub bidang 

analisis pencatatan transaksi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang sub bidang 

analisis pencatatan transaksi; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub 

bidang sub bidang analisis pencatatan transaksi; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Seksi Analisis Pencatatan Transaksi, 

meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program; (b) 

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) 

melaksanakan pencatatan atas transaksi atau kejadian 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah; (g) melaksanakan rekonsiliasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas; melaksanakan verifikasi 

atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

kepada bendahara umum daerah; (h) menginventarisasi 

hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (i) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas; (j) 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas.; (k) melaksanakan tugas 

lain yang relevan dengan fungsi sub bidang akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas  yang diperintahakan  

atasan. 
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(2) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang  Pelaporan mempunyai Rincian tugas 

menyelenggarakan urusan akuntansi penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis sub bidang pelaporan; 

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang sub bidang 

pelaporan 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup 

bidang penyusunan laporan keuangan 

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

sub bidang pelaporan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pelaporan, meliputi: (a) 

menyusun rencana kegiatan/program sub bidang  

pelaporan; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan 

bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan;  (f) 

melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran 

dan laporan keuangan pemerintah kabupaten jeneponto; (g) 

menyusun ranperda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan apbd dan nota keuangan; (h)  menyusun 

ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd; 

(i) menginventarisasi hasil pelaksanaan  tugas bawahan; (j) 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (k) 

mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   

menerima   dan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan tugas sub bidang  penyusunan laporan keuangan; 

(l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang  

penyusunan laporan keuangan.; (m) melaksanakan tugas 

lain yang relevan dengan fungsi sub bidang  penyusunan 

laporan keuangan yang diperintahkan  atasan. 
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(3) Sub Bidang  Bina Entitas Akuntansi dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang  Bina Entitas Akuntansi 

mempunyai Rincian tugas pembinaan  Entitas Akuntansi 

lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penyusunan Laporan 

Keuangan; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang 

Penyusunan Laporan Keuangan 

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi, 

meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub 

bidang  Bina Entitas Akuntansi; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi 

kerja bawahan; (f) menyusun kebijakan akuntansi; (g) 

melaksanakan pembinaan terhadap entitas akuntansi; (h) 

menyediakan dan melaksanakan pemeliharaan sistim 

informasi keuangan; (i) melaksanakan bimbingan teknis 

dan sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan 

daerah; (j) menginventarisasi hasil pelaksanaan  tugas 

bawahan; (k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

atasan; (l) mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  dalam   

rangka   menerima   dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tugas sub bidang  penyusunan 

laporan keuangan; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

sub bidang  penyusunan laporan keuangan.; (n) 
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melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bidang  penyusunan laporan keuangan yang diperintahakan  

atasan 

 

6. Bidang Asset 

 

Bidang Asset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Asset 

mempunyai Rincian tugas  menyelenggarakan urusan 

adminstrasi perencanaan, kebutuhan barang, 

pemeliharaan, pelaporan, analisa dan penghapusan asset 

milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang asset; 

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang asset; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup 

bidang  asset; 

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi  program kegiatan 

bidang asset; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Bidang Asset, meliputi: (a) menyusun 

rencana kegiatan/program bidang asset; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau 

dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; 

(f) menyusun rencana kebutuhan barang untuk keperluan 

skpd; (g) mengadakan analisa terhadap barang inventaris; (h) 

melakukan pengawasan dan pengendalian barang inventaris 

(i) melaksanakan penatausahaan barang milik/dikuasai 

pemerintah daerah menurut golongan dan kodefikasi 

termasuk aset yang dipisahkan; (j) melaksanakan 

penerimaan, pengkoordinasian dan evaluasi laporan barang 

inventaris dari skpd; (k) melaksanakan penyimpanan dan 

pemeliharaan surat-surat atau dokumen bukti kepemilikan 

aset daerah; (l) melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan 
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neraca aset daerah; (m) melaksanakan sensus barang daerah; 

(n) mengadakan penilaian asset daerah; (o) melaksanakan 

penghapusan barang milik daerah; (p) menyelenggarakan 

fasilitasi perhitungan atribusi dan penyusutan atas 

pemanfaatan/penggunaan barang milik/dikuasi pemerintah 

daerah; (q) melakukan pengamanan aset daerah secara fisik, 

hukum dan administrasi; (r) melaksanakan pengelolaan 

pemanfaatan aset/barang milik daerah (s) menginventarisasi 

hasil pelaksanaan tugas bawahan; (t) melaporkan 

pelaksanaan hasil tugas kepada atasan; (u) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas 

bidang asset; (v) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang 

asset.; (w) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan 

fungsi bidang asset yang diperintahkan  atasan. 

 

(1) Sub Bidang analisa kebutuhan barang daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bidang analisa kebutuhan barang 

daerah mempunyai Rincian tugas  menyelenggarakan urusan 

adminstrasi perencanaan, kebutuhan barang terhadap Asset 

Daerah; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan 

Barang Daerah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang analisa 

kebutuhan barang daerah; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang analisa 

kebutuhan barang daerah; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup 

sub bidang analisa kebutuhan barang daerah; 

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

stuktural dalam lingkup kegiatan sub bidang analisa 

kebutuhan barang daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang 

Daerah, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program 

sub bidang analisa kebutuhan barang daerah; (b) 

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-
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undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi 

sertamengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 

(e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana 

kebutuhan barang/pemeliharaan untuk keperluan skpd; (g) 

menyusun standar analisa belanja; (h) menyusun standar 

biaya umum; (i) mengadakan analisa terhadap barang 

inventaris; (j) melakukan pengawasan dan pengendalian 

barang inventaris; (k) menginventarisasi hasil pelaksanaan 

tugas bawahan; (l) mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  

dalam   rangka   menerima   dan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tugas sub bidang perencanaan 

kebutuhan; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub 

bidang perencanaan kebutuhan.; (n) melaksanakan tugas 

lain yang relevan dengan fungsi sub bidang perencanaan 

kebutuhan yang diperintahkan  atasan. 

 

(2) Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah 

mempunyai Rincian tugas  menyelenggarakan urusan 

adminstrasi dan inventarisasi asset daerah; 

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang 

Daerah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang 

inventarisasi barang daerah; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang inventarisasi 

barang daerah; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup 

sub bidang inventarisasi barang daerah; 

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

stuktural dalam lingkup kegiatan sub bidang inventarisasi 

barang daerah; 

 

Rincian tugas pokok Sub Bidang Inventarisasi Barang 

Daerah, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program 

sub bidang inventarisasi barang daerah; (b) menyiapkan 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan 
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ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi 

kerja bawahan; (f) melaksanakan penatausahaan barang 

milik/dikuasai pemerintah daerah menurut golongan dan 

kodefikasi termasuk aset yang dipisahkan; (g) 

melaksanakan penerimaan, pengkoordinasian dan evaluasi 

laporan barang inventaris dari skpd; (h) melaksanakan 

penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat atau dokumen 

bukti kepemilikan aset daerah; (i) melaksanakan 

rekonsiliasi aset daerah; (j) menyusun laporan barang 

inventaris daerah; (k) melaksanakan sensus barang daerah; 

(l) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (m) 

mengikuti  rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   

menerima   dan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan tugas sub bidang inventarisasi barang daerah; (n) 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang 

inventarisasi barang daerah; (o) melaksanakan tugas lain 

yang relevan dengan fungsi sub bidang inventarisasi barang 

daerah badan pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

 

(3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang 

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah mempunyai 

Rincian tugas  menyelenggarakan urusan adminstrasi 

Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah;  

 

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Daerah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang 

pemanfaatan dan penghapusan barang daerah; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pemanfaatan 

dan penghapusan barang daerah; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  

program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup 

sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah; 

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non 

stuktural dalam lingkup kegiatan sub bidang pemanfaatan 

dan penghapusan barang daerah; 
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Rincian tugas pokok Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Daerah, meliputi: (a) menyusun 

rencana kegiatan/program sub bidang pemanfaatan dan 

penghapusan barang daerah; (b) menyiapkan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) 

memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi 

kerja bawahan; (f) mengadakan penilaian asset daerah; (g) 

melaksanakan penghapusan barang milik daerah; (h) 

menyelenggarakan fasilitasi perhitungan atribusi dan 

penyusutan atas pemanfaatan/penggunaan barang 

milik/dikuasi pemerintah daerah; (i) melakukan 

pengamanan aset daerah secara fisik, hukum dan 

administrasi; (j) melaksanakan pengelolaan pemanfaatan 

aset/barang milik daerah (k) menginventarisasi hasil 

pelaksanaan tugas bawahan; (l) melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas bawahan; (m) mengikuti  

rapat/pertemuan/seminar  dalam   rangka   menerima   dan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub 

bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah; (n) 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang 

pemanfaatan dan penghapusan barang daerah.; (o) 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub 

bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah yang 

diperintahkan oleh atasan. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok  

melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan.  Kelompok Jabatan Fungsional  dimaksud, 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap kelompok tersebut  dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.   

Secara kuantitas, susunan organisasi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto 
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terdiri dari: 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) 

Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 Kepala Sub 

Bidang,. Dalam dinamisasi internal, susunan organisasi 

tersebut sepatutnya  memenuhi tiga elemen organisasi, yaitu 

interaksi manusia, kegiatan yang mengarah kepada tujuan dan 

struktur. 

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (Perbup Jeneponto No. 45 

Tahun 2016) seperti terlihat pada Gambar. 1. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto 
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2.2 Sumberdaya BPKAD  

2.2.1 Potensi Sumberdaya Manusia 

Dalam organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

melekat didalamnya sangat ditentukan oleh kualitas 

sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang 

handal merupakan faktor paling penting dalam menggerakkan 

roda organisasi sekaligus sebagi faktor internal yang 

berpengaruh kuat terhadap kelangsungan, kemajuan dan 

keefektifan organisasi. Sumberdaya manusia memberikan 

rangkaian bakat, keahlian, pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia dengan latar 

belakang disiplin ilmu dan pendidikan yang beragam menjadi 

investasi manusia memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

asset daerah, maka sistem manajemen  dijalankan SDM 

tersebut dibutuhkan sebagai subyek untuk menganalisis 

kinerja pelayanan organisasi.  

Keseluruhan data kualifikasi pegawai negeri sipil (PNS) 

lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto berdasarkan pendidikan, golongan 

pangkat dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.2 
Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Jeneponto  

Berdasarkan Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan 
Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Strata Dua (S2) 7 3 10 

2. Strata Satu (S1) 16 10 26 

3. Diploma - - - 

4. SMA/SMK/MA/sederajat 6 1 7 

5. SMP/MTs/sederajat - - - 

6. SD/MI/sederajat 1 - 1 

JUMLAH 30 14 44 

          Sumber: Sub Bagian Umum BPKAD Kabupaten Jeneponto, 2021 

 

Proporsi tertinggi untuk pegawai negeri sipil berdasarkan 

pendidikan terdapat di jenjang pendidikan  strata satu (S1). 
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Sementara jenjang pendidikan sarjana strata dua (S2) dan SMA 

sederajat masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. 

Organisasi seperti BPKAD akan berkembang lebih tinggi 

dengan memastikan bahwa pegawai negeri sipil yang lebih 

berpendidikan dan berketerampilan memiliki akses ke 

pekerjaan/kegiatan yang lebih baik atau tugas dan fungsi yang 

dijalankan lebih produktif. Pada saat yang bersamaan terdapat 

keperluan untuk memastikan bahwa aparatur negara selain 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi juga memperoleh 

pelatihan yang lebih baik. 

 

Tabel 2.1 

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Jeneponto  

Berdasarkan Golongan Pangkat 

 

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Golongan IV 4 1 5 

2. Golongan III 21 12 33 

3. Golongan II 6 0 6 

4. Golongan I - - 0 

Jumlah  31 13 44 

          Sumber: Sub Bagian Umum BPKAD Kabupaten Jeneponto, 2021 

 
Pengembangan manajemen SDM aparatur untuk 

mewujudkan aparatur negara yang profesional berdasarkan 

jabatan mesti diikuti dengan penataan PNS mulai sistem 

rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi, serta evaluasi 

kinerjanya. Sampai saat ini, sulit untuk mengetahui jumlah 

kebutuhan pegawai secara tepat berdasarkan kebutuhan 

organisasi dan kompetensi yang ada.  Peta jabatan dan profil 

kebutuhan pegawai masih perlu dirinci di lingkup BPKAD 

Kabupaten Jeneponto seperti terlihat pada berikut.  

 

Tabel 2.3 

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Jeneponto  

Berdasarkan Jabatan  

 

No Eselon  Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Eselon II 1 - 1 

2. Eselon III 4 1 5 
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3. Eselon IV 11 4 15 

JUMLAH 16 5 21 

          Sumber: Sub Bagian Umum BPKAD Kabupaten Jeneponto, 2021 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(BPKAD) 

sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Jeneponto menempati 

gedung kantor di kota Bontosunggu sebagai ibukota  

Kabupaten Jeneponto. Kantor BPKAD Kabupaten Jeneponto 

terletak di Jalan Lanto Daeng Pasewang No. 34 Bontosunggu-

Jeneponto ditempati oleh Kepala Badan selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, 

Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang. Pejabat Kas 

Daerah berlokasi di Jalan Pahlwan Bontosunggu (Gedung PT 

Bank Sulselbar Cabang Jeneponto).  

2.2.1 Potensi Asset 

Salah satu bidang yang memerlukan perhatian, 

dukungan dan peran pemerintah daerah adalah bidang asset. 

Walaupun sebenarnya bidang asset sudah menjadi bagian dari 

urusan daerah, namun mengingat keterbatasan kemampuan 

daerah terutam terkait sumberdaya manusia dan teknologi, 

sementara di bidang asset yang terkait dengan asset tanah, 

bangunan, jaringan informasi dan komunikasi, dan asset 

lainnya memerlukan upaya inventarisasi, penilaian, 

penghapusan, dan pengambilalihan status kemilikan asset 

perlu secara serius dikelola. Sebaran asset fisik yang dikelola 

oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto seperti terlihat pada tiga 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.4 

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
BPKAD Kabupaten Jeneponto  

s/d Tahun 2021 
 

NO.  NAMA BARANG MERK / TYPE TAHUN 

KEADAAN  
BARANG 

 Harga  

(B) (KB)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mobil Toyota Innova 2013 1   280.000.000  

2 Mobil 
Toyota All New 

Avanza 
2015 1              192.000.000  

3 Mobil Toyota Avanza 2013 1              177.700.000  

4 Mobil 
Toyota Kijang 

Innova  
2015 2              598.800.000  

5 Mobil 
Toyota  Grand  New 

Avanza 
2015 1              205.500.000  

6 Mobil Double Cabin Toyota / Hilux 2.5G  2016 1              437.900.000  

7 Mobil Kijang Super KF50  1992 1                35.000.000  

8 Mobil Toyota Kijang 2001 1              120.000.000  

9 Mobil   Suzuki/ APV 2005 1                95.000.000  

10 Mobil Toyota / Innova 2017 1              329.370.000  

11 Mobil Toyota / Innova 2017 1              329.370.000  

12 Mobil Avansa 2007 1              125.000.000  

13 Sepeda Motor Honda Supra 2002 1                11.000.000  

14 Sepeda Motor Suzuki Smash 2006 1                11.435.500  

15 Sepeda Motor Suzuki Shogun 2006 1                13.625.000  

16 Sepeda Motor Suzuki/Shogun 2008   1              14.000.000  

17 Sepeda Motor Honda Scoopy 2014 1                15.487.600  

18 Sepeda Motor Suzuki Adress 2015 11              160.380.000  

19 Sepeda Motor Viar Coss X 2015 3                65.130.000  

20 Sepeda Motor Trail Kawasaki 2016 2                79.960.000  

21 Meja Kerja Alindah 2002   1                   450.000  

22 Meja Kerja Pira 2003 2                  1.080.000  

23 Meja Rapat   2008 1                  1.750.000  

24 Kursi Kerja    H. Poin Biru 2008   1                   845.833  

25 Kursi  Sandaran Tinggi   2008   1                1.500.000  

26 Lemari Aluminium  Brother 2008 1                  3.750.000  

27 Lemari Aluminium   2008 1                  2.750.000  

28 Kursi Sandaran rendah Uchiwa / Biru 2009   4                5.555.556  

29 Meja 1 Biro Lokal 2009 4                10.000.000  

30 Meja Kerja Lokal 2009 6                15.000.000  

31 Kursi sandaran tinggi Indachi 2009 1                  3.125.000  
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32 Air Conditioner (AC) Gree 2009 1                  4.225.000  

33 Air Conditioner (AC) Gree 2009 2                  8.900.000  

34 Lemari Besi VIP 2009   6              11.700.000  

35 LCD + Layar Sony 2009   1              18.425.000  

36 Kamera Digital Sony 2009   1                3.000.000  

37 Laptop  Acer 2010   1              10.000.000  

38 Laptop  Acer 2010 1                10.000.000  

39 Air Conditioner (AC) TCL 2010 2                11.614.286  

40 Brangkas Uchiban 2010 1                21.375.000  

41 Laptop    2010 1                10.000.000  

42 Lemari Arsip   2010 2                  8.000.000  

43 Laptop    2010   1              10.000.000  

44 Lemari Arsip Mobile File Lion 2010 1                27.000.000  

45 Kursi Tamu Sofa   2011 1                  7.000.000  

46 Laptop Acer 2011 1                10.000.000  

47 Laptop Acer 2011 3                24.000.000  

48 Lemari Arsip kecil   2011 1                     500.000  

49 Kursi Kerja   2012 1                     500.000  

50 Laptop Acer 2012 1                  7.422.000  

51 Mesin Ketik Listrik Brother 2012 1                  1.500.000  

52 LCD Infokus Sony 2013   1                8.700.000  

53 Laptop Toshiba 2013 2                13.960.000  

54 Printer Pita Epson 2013 1                  2.500.000  

55 Printer Biasa Canon 2013 1                  1.500.000  

56 Mesin Absensi Sidik jari   2013   1               4.805.000  

57 Mesin Absensi Sidik jari   2013   1                4.805.000  

58 Wireless TOA 2013 1                19.950.000 

59 Air Conditioner (AC) Gree 2013 2                  7.950.000  

60 Kursi Tamu   2013 1                14.975.000  

61 Lemari Arsip Lion 2013   4              15.900.000  

62 Kamera Digital Sony 2013   1                1.980.000  

63 Televisi LCD   2013 1                  4.500.000  

64 Televisi LCD   2013 1                  3.500.000  

65 Jaringan komputer SIKD   2013 1             185.000.000  

66 Kursi Staf Stainless   2013 3                  1.350.000  

67 Lemari Arsip   2013 1                    3.400.000  

68 
Rack server "ABBA" 19 
Closed 

  2013 1                  12.000.000  

69 Komputer server   2013 1                  27.000.000  

70 Monitor LCD 17   2013 1                    2.470.000  

71 Router wireless   2013 1                    1.610.000  
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72 USB wireless adapter   2013 1                    1.500.000  

73 
Lemari arsip kayu 
minimalis 

  2013 1                    9.500.000  

74 Laptop Toshiba 2013 5                  35.000.000  

75 Televisi LED Sharp Aquos 2013 3                  12.000.000  

76 
Peralatan Jaringan 
Komputer Sikd  

  2014 1               177.000.000  

77 Laptop Acer 2014 1                    6.900.000  

78 Kamera Digital Sony 2014 2                    4.000.000  

79 Kamera Digital Sony 2014   1                  2.000.000  

80 Lemari Arsip kayu   2014 4                  55.900.000  

81 Air Conditioner (AC) Polyron 2014 1                    6.500.000  

82 Laptop Lenovo G40 2014 4                  27.900.000  

83 Printer Laser Jet HP 2014 1                    1.950.000  

84 Meja Kerja 1/2 Biro Vip 2014 3                    5.850.000  

85 Meja Kerja 1/2 Biro Vip 2014   1                  1.950.000  

86 
Kursi Kerja Sandaran 
Rendah 

Indachi 2014 4                    9.800.000  

87 Komputer / PC. Desktop Lenovo 2015 1                    7.500.000  

88 Pc server   2015 1                  18.000.000  

89 Monitor   2015 1                    1.350.000  

90 Wireless router   2015 1                       650.000  

91 wifi usb   2015 1                       250.000  

92 Scanner Printer Epson 2015 1                    7.666.800  

93 Kamera CCTV   2015 1                    8.666.800  

94 Lemari Arsip Mobile File 2015 2               105.835.600  

95 Lemari Arsip kayu   2015 4                  61.668.000  

96 Meja 1/2 Biro VIP 2015 1                    2.041.700  

97 Kursi Sandaran Rendah   2015 4                    8.666.800  

98 Kursi Sandaran Tinggi   2015 1                    2.686.800  

99 Kursi Staf Futura 2015 19                    9.015.583  

100 Laptop Hp 2015 6                  54.421.200  

101 Komputer / PC. Desktop Lenovo C40-30 2015 2                  19.613.760  

102 Printer HP 1515 2015 14                  25.886.824  

103 Printer Gaji   2015 1                  35.817.600  

104 Kursi Tamu (Sofa)   2015 1                    8.050.000  

105 Air Conditioner (AC) Polytron 2016 7                  51.800.000  

106 Lemari Arsip Kayu   2016 1                  14.880.000  

107 Lemari Arsip Besi/Kaca Brother 2016 3                  14.700.000  

108 Kursi Sandaran Tinggi   2016 1                    2.600.000  

109 Kursi Sandaran Rendah Fortune 2016 2                    4.000.000  

110 Kamera DSLR Nikon 2016 2                  19.800.000  
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111 Komputer / PC. Desktop Lenovo 2016 3                  30.000.000  

112 Printer Canon MP 287 2016 1                    1.500.000  

113 LCD Proyektor + Layar Sony 2016 1                    9.500.000  

114 UPS Stabliser APC 2016 3                    6.840.000  

115 Komputer PC Lenovo AIO 510 2016 1                  10.000.000  

116 Komputer PC Lenovo AIO 510 2016 1                  10.000.000  

117 Kursi Tunggu Stainless   2016 3                    9.975.000  

118 Komputer PC All In One Lenovo 2017 6                  61.130.400  

119 Notebook  HP Pavilion 2017 4                  40.753.600  

120 Notebook Macbook Apple 2017 1                  20.408.200  

121 
Printer Scan + Copy 
(Biasa) 

Canon 2017 1                    1.431.400  

122 
Printer Inkjet Scan + Copy  
(Folio) 

Epson 2017 1                    3.762.800  

123 Printer Inkjet Scan + Copy  Epson 2017 3                    7.594.200  

124 UPS / Stabilizer   2017 2                    7.594.200  

125 Sofa   2017 1                  10.088.400  

126 Lemari Arsip    2017 5                  25.471.000  

127 Meja Kerja 1/2 Biro   2017 12                  30.544.267  

128 Meja Kerja 1/2 Biro   2017 6                  15.272.133  

129 Meja Kerja 1/2 Biro   2017 1                    3.002.333  

130 Meja Kerja 1 Biro    2017 2                    6.004.667  

131 Meja Kerja 1 Biro    2017 1                    3.783.733  

132 Meja Kerja Kepala Bidang    2017 1                    4.312.800  

133 
Kursi Pejabat Sandaran 
Tinggi 

  2017 2                    8.625.600  

134 
Kursi Pejabat Sandaran 
Rendah  

  2017 3                    8.557.000  

135 Air Conditioner (AC) Polytron 2017 6                  22.800.000  

136 Televisi  Samsung 2017 1                    6.350.000  

137 Komputer PC All In One Lenovo 2017 6                  62.072.400  

138 Notebook  HP Pavilion 2017 2                  32.667.600  

139 
Lemari Arsip HPL 
Sekretariat 

  2018 2                  38.121.200  

140 
Lemari HPL Bid. 
Anggaran 

  2018 1                  31.201.000  

141 Mesin Absensi   2018 1                    7.990.000  

142 Air Conditioner Panasonic 2018 5                  44.800.000  

143 Air Conditioner Panasonic 2018 2                  13.200.000  

144 Komputer PC All In One Asus 2018 2                  20.000.000  

145 Laptop notebook Lenovo 2018 3                  44.850.000  

146 Tablet Apple 2018 1                  20.000.000  

147 Printer Scan Epson 2018 1                    4.000.000  

148 Printer Non Scan Epson 2018 3                    5.850.000  
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149 Printer Dot Matriks Epson 2018 4                  12.000.000  

150 Scanner   2018 1                    2.900.000  

151 Meja Kerja   2018 20                  55.000.000  

152 Lemari   2018 1                    3.450.000  

153 
Kursi Rapat Sandaran 
Tinggi 

Informa 2018 2                    8.600.000  

154 
Kursi Rapat Sandaran 
Rendah 

Informa 2018 11                  27.830.000  

155 Lemari Arsip Lokal 2018 1                    3.700.000  

156 Scanner Plustek PS283 2018 1                    6.000.000  

157 Laptop  2021 3  32.250.000 

158 Sofa Bed  2021 1  4.900.000 

159 PC Unit  2021 2  24.000.000 

160 Printer  2021 2  9.740.000 

JUMLAH    5.609.222.174,07  

Sumber: Bidang Asset BPKAD Kabupaten Jeneponto, 2021 

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD  

2.3.1 Capaian Kinerja BPKAD 

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten 

Jeneponto  

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto sempat mengalami stagnasi 

secara berturut-turut sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 
dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, atas  Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Tabel 2.5 

Opini BPK atas LKPD  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017 

 

No 
 

Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 
Opini BPK Atas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

 

WDP 
 

  WDP 
 

WDP 
 

 
 

 

Sumber : Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Jeneponto 

b. Persentase SILPA   

Tabel 2.6 

Persentase SILPA Kabupaten Jeneponto  
Tahun 2018 - 2023 

(Dalam Juta Rupiah) 
 

No 
 

Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Total SILPA 48.748 51,479    

2 Total APBD 1.403.71

1 
1.339.310    

 
3 

Persentase 

SILPA 
3,47 3,84 

   

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 

c. Persentase program yang tidak terlaksana 

Persentase program yang tidak terlaksana pada 

tahun 2020 tercatat sebesar 10,89%, angka tersebut lebih 

tinggi jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Data  

selama  rentang  waktu  tahun  2019 hingga  tahun  2020 

dapat diketahui sebagai berikut: 
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Tabel 2.7 

Persentase Program yang tidak terlaksana  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2023 

 

No 
 

Indikator 
 

Satuan 
Tahun 

2019 2020 2021 2022
1 

2023 
 

 

1 

Jumlah Program 
dalam APBD yang 
tidak dilaksanakan 

 

 

Prog 
6 55 

   

 

2 
Total Program dalam 
APBD 

 

Prog 456 505    

 

 

3 

Persentase 
program/kegiatan 
yang tidak terlaksana 

 

 

% 
1,32 10,89 

   

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jeneponto 

d. Persentase Kegiatan yang tidak terlaksana 

Persentase kegiatan yang tidak terlaksana di Kabupaten 

Jeneponto pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 

34,02%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019.. 

Data pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.8 

Persentase Kegiatan yang tidak terlaksana 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2020 

 

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 
 

e. Persentase Belanja Pendidikan (20%) 

Persentase belanja pendidikan di tahun 2020 tercatat 

mengalami penurunan sebesar 27,86% jika dibandingkan 

tahun 2019 dengan besaran 28,56%. Data dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 
No 

 
Uraian 

 
Satuan 

Tahun 

2019 2020    

 
 

1 

Jumlah Kegiatan dalam 
APBD yang tidak 
dilaksanakan 

 
 

Keg 
82 926 

   

2 Total Kegiatan dalam APBD Keg 
1.798 2.722 

   

 
3 

Persentase Kegaitan Yang 
Tidak Terlaksana 

 
% 4,56 34,02 
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Tabel 2.9 

Persentase Belanja Pendidikan (20%) 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 

(Dalam Juta Rupiah) 

 
No 

 
Indikator 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Jumlah Belanja 
Bidang Urusan 
Pendidikan 

400.903 373.173    

2 Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3 
Persentase belanja 
pendidikan (20%) 

28,56 27.86    

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 

f.   Persentase Belanja Kesehatan (10%) 

Persentase belanja kesehatan di tahun 2020 tercatat 

sebesar 21,84% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019 dengan 

besaran 20,54. Data dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.10 
Persentase Belanja Kesehatan 10% 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 
(Dalam Juta Rupiah) 

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Jumlah Belanja 
Bidang Urusan 
Kesehatan 

288.340 292.446    

2 Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3 Persentase 
belanja 
kesehatan 

20,54 21.84    

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 

g. Persentase Belanja Langsung 

Persentase belanja langsung pada tahun 2020 

mengalami peningkatan sebesar 41,71% jika dibandingkan 

tahun 2019 dengan besaran 35,19%. Data tersebut dapat 

diketahui pada tabel berikut 
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Tabel 2.11 
Persentase Belanja Langsung  

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 
(Dalam Juta Rupiah) 

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Jumlah Belanja 
Langsung  

494.010 558.651    

2. Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3. 
Persentase 
Belanja Langsung 

35,19 41,71    

Sumber : Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 
h. Persentase Belanja Tidak Langsung 

Persentase belanja tidak langsung Kabupaten 
Jeneponto pada tahun 2020 tercatat sebesar 52,70% hal 
tersebut mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2019 

dengan besaran 49,32%. Data dapat dilihat pada tabel 
berikut :  

 

Tabel 2.12 

Persentase Belanja Tidak Langsung  

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 

(Dalam Juta Rupiah) 

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Jumlah Belanja 

tidak  Langsung  
692.280 705.825    

2. Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3. 

Persentase 

Belanja  Tidak 

Langsung 

49,32 52,70    

Sumber : Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 

i.  Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung 

Perbandingan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 

2020 dapat diketahui pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.13 

Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak 

Langsung Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 
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(Dalam Juta Rupiah) 

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Jumlah Belanja 
Langsung  

494.010 558.651    

2. Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3. 
Persentase 
Belanja 
Langsung 

35,19 41,71    

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Jumlah Belanja 
tidak  Langsung  

692.280 705.825 
   

2. Total APBD 1.403.711 1.339.310    

3. 
Persentase 
Belanja  Tidak 
Langsung 

49,32 52,70 
   

Perbandingan antara 
belanja langsung 
dengan belanja tidak 
langsung  

0,71 0,79 

   

Sumber : Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 
j.  Penetapan APBD  

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

pada tahun 2019 dan 2020 sudah mampu ditetapkan 

sesuai dengan waktunya, dan penetapan waktu penetapan 

APBD dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.14 

Penetapan APBD  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 - 2020 

 

No 
 

Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
 

1 
Penetapan 

APBD 

Tepat 

Waktu 

Tepat Waktu    
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BAB  III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH  

 

Penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten 

Jeneponto selama lima tahun terakhir menunjukkan titik 

perkembangan cukup rentang terhadap kondisi internal keuangan. 

Oleh karena itu, dari sisi keuangan daerah, kesinambungan fiskal  

perlu terus ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah 

dengan memanfaatkan anggaran secara efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Pada sisi penerimaan, terutama pajak dan retribusi, 

masih perlu dioptimalkan apabila dikaitkan dengan potensi 

penerimaan yang tersedia. Optimalisasi pengelolaan pendapatan 

daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan 

ekstensikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upayan 

intensifikasi diharapkan difokuskan pada upaya peningkatan 

kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan 

birokrasi, peningkatan ketatausahaan dan tertib administrasi, 

penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada 

masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah. Sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan 

transparan sebagai langkah antisipatif dan responsif yang dapat 

mengeliminir berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi 

sedini mungkin. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi, 

pengendalian inflasi, rasionalisasi tingkat pajak dan obyek pajak, 

penyesuaian prioritas pengeluaran, penurunan defisit fiskal, 

perbaikan kesinambungan fiskal, ketahanan sistem keuangan, dan 

kredibilitas kebijakan keuangan merupakan kondisi awal ekonomi 

makro yang mesti penuhi dalam rangka mengatasi permasalahan, 

diantaranya melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan 

transformatif demi keberhasilan pembangunan daerah.     

Rencana jangka menengah atau Perubahan Rencana 

Strategis satuan kerja perangkat daerah memuat pernyataan-

pernyataan tentang permasalahan yang dihadapinya. 

Permasalahan yang ditampilkan tersebut merupakan bagian 

penting dari tahapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis 

yang dijalankan satuan organisasi daerah yang dikembangkan 

menjadi isu-isu strategis merupakan kesatuan pandangan yang 

saling berhubungan antara satu sama lain. 
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Kinerja pelayanan yang efektif dan efisien menjadi tujuan 

penting dari reformasi keuangan.  Permasalahan capaian kinerja 

pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto 

sebelum penerapan PP No. 18/2016 perlu mendapat perhatian 

melalui satu kesinambungan  fiskal dan pengelolaan keuangan 

dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah. Salah 

satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah 

menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya defisit 

yang berlebihan dalam perekonomian daerah. 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan BPKAD 

 

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah penguatan kelembagaan pemerintah 

yang mengikuti kaidah-kaidah good governance serta berbasis 

pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan 

saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi 

belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun 

eksternal.  

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi 

telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan 

kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu 

sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. 

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta 

strategi nasional pengembangan e-Government sesuai dengan 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan 

tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang 

bersih, baik dan berwibawa.  

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan 

terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi 

aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih 

dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan 

tuntutan seluruh rakyat Indonesia.  

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto , maka  
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NO 

 

 

INDIKATOR TUJUAN 

 

MASALAH 

POKOK 

 

MASALAH 

1.  Masih 

Lemahnya 

Pemenuhan 

Alokasi Belanja 

yang sifatnya 

Mandatory  

Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Alokasi Dana Transfer tidak seimbang dengan 

Pemenuhan Alokasi Belanja Mandatory. 

2.  Interaksi 

Eksekutif dan 

Legislatif dalam 

Pembahasan 

dan Penetapan 

Dokumen 

Penganggaran 

tidak berjalan 

sepenuhnya 

Terbatasnya pemahaman terhadap tahapan 

penyelesaian Dokumen Penganggaran 

3.  Penerapan E-

Planning yang 

terintegrasi 

pada E-

Budgeting 

belum maksimal 

Terbatasnya sarana dan prasarana serta 

keterbatasan Sumber Daya 

4.  Akuntabilitas 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Daerah masih 

rendah 

Penerapan SBK (standar Biaya Keluaran), ASB 

(Analisis Standar Biaya) dan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang belum berjalan secara 

maksimal 

5.  Opini BPK Atas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

- SDM Pengelola Keuangan dalam rangka 
Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi masih 
lemah 

- Pengendalian internal dalam penyusunan 
Laporan Keuangan OPD belum memadai 

- Pengelola keuangan OPD belum memahami 
korelasi angka/kandungan informasi yang 
tersaji dalam setiap akun pada Laporan 
Keuangan 

- Terbatasnya SDM yang berlatar belakang 
Akuntansi pada masing-masing OPD 

6.  Minimnya 

Persentase 

Penyerapan 

Anggaran 

(Belanja Daerah) 

sesuai dengan 

Alokasi 

Tingkat kepatuhan penyelesaian dan penyampaian 

SPJ masih kurang 

7.  Kemandirian 

Keuangan 

Daerah dalam 

Kemampuan Keuangan Daerah masih bergantung 

pada Dana transfer Pemerintah Pusat. 
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Peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan 

keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, 

penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggung jawaban 

APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan 

dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana 

serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi pelayanan. 

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang 

pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan Perubahan 

Rencana Strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu 

strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, 

membiayai 

Kegiatan 

Pemerintahan, 

Pembangunan 

dan Pelayanan 

kemasyarakatan 

masih kurang 

8.   Lemahnya 

Pencatatan Aset 

Daerah 

- Penilaian Tanah diatas Jalan Milik Pemerintah 
Daerah belum tercatat karena belum adanya 
ASN yang bersertifikat Penilai 

- Masih adanya aset berupa Tanah yang belum 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan 

9.  Perencanaan, 

Pengalokasian 

Dana Desa dan 

Alokasi Dana 

Desa belum 

terintegrasi 

dengan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

- Lemahnya sinergitas perencanaan keuangan 
Desa dan Perencanaan Keuangan Daerah 

- Pembinaan, Fasilitasi dan Pengawasan belum 
maksimal 

 

10.  Lemahnya 

pengendalian 

atas 

pemahaman 

kebijakan 

regulasi  

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

- Minimnya pelaksanaan sosialisasi produk 
pengelolaan keuangan daerah 
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antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika 

kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat 

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Berikut ini kami tampilkan, tabel pemetaan kendala 

yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin 

terjadi di periode 2018-2023 ini : 

 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan  
prioritas dan sasaran BPKAD 2021-2023 

 

Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala 

yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut 

diatas dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang 

dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat 

dijelaskan di bawah ini.  

 

1. Layanan Administrasi Perkantoran 

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu 

organisasi membutuhkan layanan administrasi 

perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. 

Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, 

hingga administrasi kepegawaian dan umum harus 

diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi 

standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga 

dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake 

holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar 

Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan 

administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai 

pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang 

mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.  

Identifikasi permasalahan dan kendala yang 

dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi 

Perkantoran, adalah :  

a. Dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk 

masing-masing layanan administrasi yang diberikan 

kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan 
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teknologi informasi yang mampu menghadirkan 

kecepatan layanan administrasi.  

b. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, 

salah satu komponen utama yang akan menentukan 

kualitas output dari pengelolaan keuangan adalah 

sumber daya manusia. Aparatur pengelola keuangan 

yakni stakeholder lingkup BPKAD Kabupaten 

Jeneponto dituntut mengetahui secara seksama 

proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja 

pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal  

c. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan 

sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk 

terus memperbaharui sekaligus meningkatkan 

wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan 

keuangan, maupun administrasi umum dan 

pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan 

diharapkan PNS lingkup BPKAD dapat secara rutin 

ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia, baik PNS pria 

maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan 

IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga 

muaranya adalah pemerataan kualitas. 

d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten 

Jeneponto yang masih perlu ditingkatkan, baik dari 

segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen 

tersebut  

2. Perencanaan Keuangan Daerah  

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari 

perencanaan keuangan masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan 

melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang 

anggotanya termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah (BPKAD). Hasil koordinasi perencanaan 

keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama 

dengan Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan 

Keuangan Daerah, adalah:  
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a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Jeneponto pada 

DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga 

pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung 

alot, yang mengakibatkan penetapan APBD Kabupaten 

Jeneponto juga berlangsung lama;  

b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang 

dengan perencanaan belanja pada program dan 

kegiatan di masing-masing OPD, sehingga 

mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang 

kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan.  

c. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah, Alokasi 

Dana Transfer tidak seimbang dengan Pemenuhan 

Alokasi Belanja Mandatory. 

d. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan 

regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam 

penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh 

rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi Provinsi atas 

RAPBD kabupaten Jeneponto.  

3. Pelaporan Keuangan Daerah 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kabupaten Jeneponto selama 5 tahun 

terakhir sudah cukup menggembirakan. Namun masih 

perlu adanya peningkatkan pengelolaan keuangan daerah 

agar kiranya dapat memperoleh Opini dari BPK RI yang 

lebih baik lagi  

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang 

dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan Daerah, 

adalah:  

a. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan 

harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan 

acrual basis agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan 

laporan keuangan masing-masing OPD yang akuntabel 

dan tepat waktu dalam penyajiannya.  

b. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil 

Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta 

Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu 

ditingkatkkan.  
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c. Minimnya Persentase Penyerapan Anggaran (Belanja 

Daerah) sesuai dengan Alokasi di karenakan oleh 

tingkat kepatuhan penyelesaian dan penyampaian SPJ 

masih kurang. 

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi 

dalam hal pengelolaan barang milik daerah adalah : 

a. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah 

masih belum memadai. 

b. Belum adanya regulasi pemerintah daerah terkait 

pengelolaan barang milik daerah yang mengaju pada 

regulasi yang terbaru. 

c. Masih adanya aset berupa Tanah yang belum 

dilengkapi dengan bukti kepemilikan. 

d. Penggunaan asset yang belum tertib. 

e. Sistem pengelolaan barang milik daerah yang belum 

berjalan secara efektif. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih.  

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten 

Jeneponto yang diharapkan terwujud pada akhir periode 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2023. Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kabupaten 

Jeneponto periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: 

 

“JENEPONTO SMART 2023” 
(BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) 

 
Dalam rumusan visi kami tersebut terdapat beberapa 

kata kunci sebagai pokok-pokok visi yaitu “SMART” yang 

merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS 

DAN BERKELANJUTAN. Penjelasan dari pokok-pokok visi 

adalah sebagai berikut:  

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh 

“Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep 

dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal 

dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan 

ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten 

Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis 

daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten 
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yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga 

warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan 

dengan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).  

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan 

salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan 

Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar 

sebagai kabupaten yang SMART. Adapun penjelasan dari kata 

kunci visi diatas adalah :  

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”  

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi 
dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan 

kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara 
daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun 

nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto 
merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas 
daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan 

dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.  
 

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju” 
Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana 

masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan 

kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan 

sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan 

mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan 

daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya 

kesejahteraan dan keadilan sosial. 

 
3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”  

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana 

terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-

nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan 

bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun 

secara informal.  

 

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan” 

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi 

dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta 

kelestarian lingkungan hidup dengan segala 

keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan 
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juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran 

kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah 

dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB). 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang 

menjadi arah dalam pembangunan Jeneponto 2018-2023 

sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola 

pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan 

transparan  

3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara 

berkelanjutan  

4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan 

infrastruktur wilayah secara merata  

5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan 

sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan  

6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, 

efesien, produktif, transparan dan akuntabel  

7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai 

budaya  

8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban  

Dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah 

Kabupaten Jeneponto di periode tahun 2018-2023, BPKAD 

Kabupaten Jeneponto dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

pengelola keuangan dan asset daerah akan berupaya dengan 

sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program 

Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2018-

2023 dalam hal alokasi anggaran yang tepat sasaran, 

penatausahaan administrasi keuangan yang baik dan cepat, 

keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan 

perundang-undangan, serta fasilitasi dan pembinaan 

pengelolaan keuangan daerah, melalui 3 Program Utama 

yakni : 

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

2. Program Pengelolaan Asset Daerah 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Keuangan Daerah  
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Dan secara internal, dalam mendukung capaian visi misi 

Kabupaten Jeneponto, maka BPKAD Kabupaten Jeneponto 

senantiasa memperbaharui diri dalam meningkatkan layanan 

kepada masyarakat, dan stakeholder lainnya melalui 7 

Program Pendukung yakni : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur  

4. Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan  

6. Program Perencanaan Pembangunan  

7. Program Pengembangan data dan informasi  

 

3.3 Telaahan Terhadap Perubahan Renstra Kementerian / 

Lembaga dan Perubahan Renstra Provinsi 

Tujuan dari analisis Perubahan Renstra Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Perubahan Renstra 

Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan 

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas 

pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra 

Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan 

tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, 

maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara 

berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan 

sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke 

Pemerintah Pusat melalui 3 Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa 

Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan 

tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait 

arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas 

dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. 

 
1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia  
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 

- 2023, terdapat 2 Arah dan Kebijakan yang terkait dengan 

tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Kabupaten Jeneponto yakni : 
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a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 

yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, 
akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:  

1) Mendorong penetapan Perda tentang APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;  

2) Mendorong penetapan Perda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;  

3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di 

Daerah;  

4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang 

berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama 

untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan 

pendidikan, kesehatan dan perumahan;  

5) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);  

6) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana 

perimbangan dan kemampuan fiskal daerah  

b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 

yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui 

strategi:  

1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;  

2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM 

Aparatur;  

3) Penyediaan Sistem Informasi yang terintegrasi; 

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

 

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia  

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 

2018 - 2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto yakni sebagai berikut:  

a. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, 
melalui strategi:  

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka 

peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, 
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pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:  

1) Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang 

berkualitas;  

2) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan 

Transparan  

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan 

dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas 

adalah:  

1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang 

konsumtif dalam alokasi anggaran 

Kementerian/Lembaga;  

2) Pencanangan program penghematan dengan 

pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di 

luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan 

pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas 

seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau 

penggunaan produk dalam negeri (quick wins);  

3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis 

Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan 

kepastian fiskal;  

4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN);  

5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat 

mandatory spending seperti anggaran pendidikan, 

penyediaan dana desa dan lainnya;  

6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu 

strategis jangka menengah yang memegang peran 

penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti 

pembangunan infrastruktur konektivitas, 

pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan 

energi;  

7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders 

penganggaran  

8) Seiring dengan terjadinya pandemic Covid-19 maka 

banyak alokasi belanja Pemerintah Daerah yang 

diarahkan untuk menanggulangi penyebaran Virus 

Covid-19. 

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkualitas 

adalah:  
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1) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah 

likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja 

pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan 

(treasury single account) secara penuh, pengelolaan 

rekening Bendahara dan perkiraan kas (cash 

forecasting) yang handal, serta manajemen surplus 

kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi 

penerimaan negara melalui pembentukan treasury 

dealing rooms;  

2) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan 

anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi 

sehingga memenuhi kaidah-kaidah international best 

practices;  

3) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara 

nasional, online dan real time melalui implementasi 

Aplikasi SIPD; 

4) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas 

penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran 

terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap 

output dan outcome yang dihasilkan dan dikaitkan 

dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme 

spending review;  

5) Penguatan fungsi manajemen kas melalui 

perencanaan kas yang fully integrated sehingga 

mampu untuk melakukan deposit collections timely 

dan properly time disbursement yang dapat 

meminimalkan cash mismatch dan mampu 

menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan 

pemerintah;  

6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah dengan penerapan accrual accounting 

secara penuh serta meningkatkan kualitas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara 

sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan 

akurat.  

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan 

dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat 

dan daerah yang adil dan transparan adalah:  

1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat 

ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi 

wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap 
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dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola 

belanja daerah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik;  

2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan 

efisien;  

3) Mengembangkan sistem transfer yang 

meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal 

serta memperbaiki kualitas pelayanan;  

4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar 

belanja daerah menjadi efektif dan efisien;  

5) Memperluas akses daerah terhadap sumber 

pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah 

untuk mendukung percepatan pembangunan 

infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan 

publik;  

6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk 

penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi 

dengan mekanisme pemberian insentif;  

7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi 

dana transfer yang bersifat spesifik;  

8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan 

mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas pelayanan publik dasar;  

9) Meminta pemerintah daerah dan pemerintah desa 

untuk mengalokasikan anggaran untuk 

penanggulangan dan pencegahan pandemic Covid-

19. 

3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia  

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-

2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait 
dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah yakni sebagai berikut :  
a. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam 

Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara 
untuk Mencapai Tujuan Negara, melalui strategi:  

Strategi: Meningkatkan Efektivitas Komunikasi 

dengan Para Pemangku Kepentingan. 
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Strategi ini difokuskan pada 

penyempurnaan proses komunikasi BPK, 
sebagai suatu organisasi, dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dan harapan para 
pemangku kepentingannya. Sebagaimana 
tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, 

bentuk pemenuhan kebutuhan dan 
harapan dari para pemangku kepentingan 

dapat berupa pemberian pendapat, 
penghitungan kerugian negara, 

pertimbangan terhadap standar 
akuntansi pemerintah, pemberian 
pertimbangan atas penyelesaian kerugian 

negara/daerah, serta pemberian 
keterangan ahli. Agar komunikasi yang 

dibangun lebih efektif, proses yang 
dilakukan harus dua arah yaitu : 
(1) Komunikasi harus dapat 

meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan pemangku kepentingan 

atas tugas dan wewenang BPK sebagai 

lembaga pemeriksa; 

(2) Komunikasi harus dapat menjawab 

kebutuhan dan harapan para 

pemangku kepentingan melalui 

pelaksanaan tugas dan kewenangan 

BPK. 

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi 

dengan para pemangku kepentingan yang 

paham dengan tugas dan peran BPK 

ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam 

mengelola kebutuhan dan harapan 

pemangku kepentingannya. Selain itu, 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

kewenangan yang sudah diberikan, BPK 

akan meningkatkan kualitas dari proses 

pemberian Pendapat BPK sebagai wujud 

relevansi pemeriksaan dengan isu-isu 

yang berkembang dalam masyarakat yang 

merefleksikan harapan dan kebutuhan 

pemangku kepentingan. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
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Lingkungan Hidup Strategis 

Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, 

sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan 

mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 

lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan 

keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 

Badan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Jeneponto masih membutuhkan Gedung / 

Ruangan Khusus Penyimpanan Berkas mengikat Kapasitas 

Gudang / ruangan penyimpanan Berkas yang ada masih 

sangat terbatas sementara Jumlah Arsip berkas BPKAD 

Kabupaten Jeneponto bertambah setiap hari. 

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran 

pelayanan serta serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang terpilih, maka ada beberapa hal 

yang menjadi isu strategis bagi BPKAD Kabupaten Jeneponto 

kedepannya yakni :  

1) Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKAD 

Kabupaten Jeneponto, melalui peremajaan sarana 

prasarana perkantoran, Peningkatan fasilitas pendukung 

layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan 

dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto;  

2) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang terintegrasi melalui aplikasi SIPD: 

3) Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan 

bagi hasil Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan yang 

lebih baik dengan mengupayakan penerapan system dan 

prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;  

4) Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel, 

khususnya dalam penerapan Transaksi non Tunai (TNT) 

yang menjadi aturan baru dari Pemerintah saat ini;  

5) Peningkatan Koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi 

Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk 

didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah 

dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah 

Kabupaten Jeneponto secara umum dan BPKAD Kabupaten 

Jeneponto secara khusus;  
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6) Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan 

keuangan daerah secara terus menerus kepada 44 OPD. 
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BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Jeneponto 

 

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah 

kehendak untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. Perubahan mendasar tersebut akan dilaksanakan diilhami oleh 

pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai esensi dan syarat tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan delapan area perubahan, yaitu; (i) organisasi; (ii) 

tatalaksana; (iii) peraturan perundang-undangan; (iv) sumberdaya manusia; (v) 

pengawasan; (vi) akuntabilitas; (vii) pelayanan publik; (viii) pola pikir (mind set) 

dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kedelapan area perubahan berkaitan 

dengan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian 

regulasi atau kebijakan daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam 

pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. 

Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pengendalaian dan pengawasan, serta 

pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah. 

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi,  isu-isu strategis, maupun tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi dimasa yang akan datang 

dengan memperhitungkan modal dasar dari potensi sumberdaya, baik potensi 

sumberdaya manusia, potensi kelembagaan,  potensi asset/modal, dan kinerja 

pelayanan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto dan amanah pembangunan yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 

2006-2026, serta amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Serta 

Indikator Kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-

2023 adalah sebagai berikut:
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No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 
Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mewujudkan Tata Kelola  
Keuangan Daerah yang 
Transparan, Akuntabel 
berbasis TIK dan Pelaporan 
Keuangan yang berbasis 
Akrual 

Terwujudnya ketetapan waktu 
Penetapan APBD dan 
Pertanggung jawaban 
Pelaksanaan APBD 

Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati yang ditetapkan tepat waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Terwujudnya pengendalian 
Keuangan Daerah yang 
menghasilkan Data Keuangan 
Daerah yang berkualitas 

Ketersediaan data informasi 
keuangan daerah secara realtime 

Web Web Aplikasi  Aplikasi Aplikasi 

Meningkatan Kualitas Tata 
Kelola Keuangan Daerah 

Sistem Pengelolaan Keuangan 
Daerah Perencanaan dan 
Penganggaran yang terintegrasi 

Belum  Sudah Sudah Sudah Sudah 

OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP 

2 Mengembangkan Rumusan 
Kebijakan Fiskal Daerah 
yang berkualitas dan 
berkelanjutan 

Terwujudnya Kebijakan fiskal 
yang berkualitas dan 
berkelanjutan dengan beban 
resiko fiskal dalam rangka 
stabilisasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Penyusunan dan Penyelenggaraan 
Kebijakan, Pedoman dan standar 
teknis pengelolaan keuangan 
daerah 

80% 95% 95% 100% 100% 

    Terwujudnya layanan keuangan 
daerah yang berkualitas  

Ketersediaan regulasi keuangan 
daerah sesuai dengan kebutuhan 
pengelolaan keuangan daerah 80% 95% 95% 100% 100% 

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 
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No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 
Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Terwujudnya pengendalian 
pelaksanaan APBD 

persentase ketepatan waktu 
pelaksanaan dan penatausahaan 
sesuai dengan dokumen 
penganggaran, penerbitan SPD dan 
pencairan SP2D serta 
pertanggungjawaban 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Mengotimalkan 
Pengelolaan Asset Daerah 

Terlaksananya Perencanaan, 
Pengadaan dan Penggunaan 
Asset Daerah yang Efisien, 
Efektif dan Transparan 

Persentase Penyelesaian 
standarisasi harga yang disusun 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase kesesuaian status 
penggunaan barang yang telah 
ditetapkan 

50% 70% 100% 100% 100% 

Terwujudnya Penatausahaan, 
Pengamanan dan Pemeliharaan 
Asset Daerah yang handal dan 
Akuntabel 

Persentase Penyelesaian Laporan 
Tahunan Barang/Asset Milik Pemda 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Penyelesaian 
Pendataan/Inventarisasi Asset 
Pemda 

70% 80% 90% 100% 100% 

Persentase Ketersedian Sistem 
Informasi barang dan asset daerah 70% 100% 100% 100% 100% 

Terlaksananya Pemanfaatan, 
Penilaian dan Penghapusan 
aset daerah yang Hingest dan 
Best Use 

Persentase Penyelesaian Asset 
Pemda yang dihapus 50% 55% 60% 70% 80% 

Persentase Penyelesaian Nilai Asset 
Daerah yang telah di Rekonsiliasi 100% 100% 100% 100% 100% 

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 
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BAB  V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

4.2 Strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Jeneponto  
 

Pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan 

Pengelola  Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto 

melalui strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra yang 

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta program 

prioritas. Strategi dan kebijakan jangka menengah 

menandakan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran 

jangka menengah, dan target kinerja hasil program prioritas 

rencana jangka menengah daerah yang menjadi tugas dan 

fungsi SKPD.  Pencapaian tujuan dan sasaran dengan efektif 

dan efisien itulah diperlukan strategi dan kebijakan 

merupakan rumusan perencanaan komprehensif.   

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi berada dalam strategi. 

Sementara arah atau tindakan secara terencana dan sistematis 

yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan 

berada dalam kebijakan, Tujuan dan sasaran akan dicapai 

serta selanjutnya akan dijabarkan dalam serangkaian 

kebijakan melalui perumusan strategi jangka menengah. 

Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam upaya 

pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan serangkaian 

kebijakan, penjelasan mengenai rumusan strategi dan arah 

kebijakan jangkah menengah lingkup Badan Pengelola 

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto, oleh 

karena itu BPKAD memiliki otoritas dalam pengelolaan fiskal 

dan keuangan daerah secara singkat merumuskan strategi 

yang akan ditempuh selama lima tahun kedepan seperti 

terlihat pada tabel berikut:  
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Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 

 

Visi : JENEPONTO SMART 2023 

Misi Keenam : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 Mewujudkan Tata 
Kelola  Keuangan 
Daerah yang 
Transparan dan 
Akuntabel berbasis 
TIK dan Akrual 

1.1 Terwujudnya 
ketetapan waktu 
Penetapan APBD dan 
Pertanggung jawaban 
Pelaksanaan APBD 

1.1.1 Mendorong terwujudnya perencanaan 
penganggaran keuangan yang 
berkualitas 

1.1.1.1 optimalisasi tahapan waktu pelaksanaan 
perencanaan anggaran, serta 
Meningkatkan fungsi koordinasi antara 
legislatif dan eksekutif 

       1.1.2 Mendorong percepatan penyelesaian 
pelaporan keuangan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah 

1.1.2.1 Optimalisasi tahapan waktu 
Penyelesaian pertanggungjawaban 
Keuangan 

    1.2 Terwujudnya 
pengendalian 
Keuangan Daerah 
yang menghasilkan 
Data Keuangan 
Daerah yang 
berkualitas 

1.2.1 Menyediakan informasi keuangan 
daerah yang realtime dan akurat  

1.2.1.1 Pengembangan Aplikasi Keuangan 
Daerah yang terintegrasi dengan Sistem 
Informasi Pendukung lainnya untuk 
menghasilkan Laporan Keuangan secara 
realtime  

       1.2.2 Mendorong terwujudnya Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang baik pada setiap 
entitas dengan menerapkan pelaporan 
keuangan yang berbasis akrual 

1.2.2.1 Meningkatkan pembinaan pengelolaan 
keuangan pada setiap entitas melalui 
bimbingan teknis dan pelatihan 



 

Perubahan Rencana Strategis | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 

 

    1.3. Meningkatan Kualitas 
Tata Kelola Keuangan 
Daerah 

1.3.1 Mongoptimalkan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah yang terintekgrasi 
dalam pelaksanaan tata kelola 
keuangan  

1.3.1.1 Melaksanakan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah yang terintegrasi  
antara perencanaan, penganggaran, 
penatausahaan dan pelaporan keuangan 
yang berkualitas   

2 Mengembangkan 
Rumusan 
Kebijakan Fiskal 
Daerah yang 
berkualitas dan 
berkelanjutan 

2.1 Terwujudnya 
Kebijakan fiskal yang 
berkualitas dan 
berkelanjutan dalam 
rangka perwujudan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
yang sehat 

2.1.1 Penyempurnaan dan penyusunan 
kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah yang menjadi pedoman 
pelaksanaan keuangan di daerah 

2.1.1.1 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah yang mengaju pada 
produk kebijakan nasional 

3 Mewujudkan 
layanan 
pengelolaan 
keuangan daerah 
yang berkualitas  

3.1 Terwujudnya layanan 
keuangan daerah 
yang berkualitas  

3.1.1 pengembangan aplikasi keuangan yang 
terintegrasi dari aspek perencanaan, 
penganggaran, penatausahaan dan 
pelaporan pertanggung jawaban 

3.1.1.1 Pelaksanaan pengembangan aplikasi 
keuangan yang terintegrasi untuk 
menjamin ketersediaan kas yang 
terencana, transparan dan akuntabel 

     
 

3.1.2 Mendorong percepatan Pelaksanaan 
Program Kegiatan dan Penyelesaian 
pertanggung jawaban pelaksanaan 
program kegiatan  

3.2.1.1 Merumuskan kebijakan teknis sistem 
dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah  

4 Mengotimalkan 
Pengelolaan Asset 
Daerah 

4.1 Terlaksananya 
Perencanaan, 
Pengadaan dan 
Penggunaan Asset 
Daerah yang Efisien, 

4.1.1 Mengefektifkan kesesuaian data aset 
OPD dengan data aset daerah melalui 
mekanisme rekonsoliasi aset 

4.1.1.1 Implementasi kebijakan RKBMD guna 
mengakomodir kebutuhan belanja OPD 
pada APBD 
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Efektif dan 
Transparan 

4.2 Terwujudnya 
Penatausahaan, 
Pengamanan dan 
Pemeliharaan Asset 
Daerah yang handal 
dan Akuntabel 

4.2.1 menggunakan sistem manajemen 
barang milik daerah sabagai sarana 
pemutakhiran data barang milik daerah 

4.2.1.1 menetapkan nilai aset daerah di Neraca 
dalam penyusunan LKPD 

4.3 Pemanfaatan, 
Penilaian dan 
Penghapusan aset 
daerah yang Highest 
dan Best Use 

4.3.1 Meningkatkan koordinasi dengan OPD, 
terkait peningkatan pencatatan dan 
pengamanan barang milik daerah 

4.3.1.1 Merumuskan kebijakan teknis sistem 
dan prosedur pengelolaan barang milik 
daerah 
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BAB  VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA 

PENDANAAN 

BPKAD KABUPATEN JENEPONTO 

 

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan 

Indikatif   

 

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan 

Kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD 

Kabupaten Jeneponto 2018-2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan Program dan 

Kegiatan, seperti yang terlampir di tabel 6.1 sebagai berikut: 
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BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018-2023, maka Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari 

indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian 

kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk 

kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat 

Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap 

tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir 

masa jabatan kepala daerah.   
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Tabel VII.1 

Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 

No Indikator Tujuan/Sasaran 
Kondisi Kinerja 

Pada Awal 
Periode RPJMD  

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Kinerja 
Pada Awal 

Periode RPJMD  2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Penetapan APBD yang tepat waktu Tepat Waktu Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat Waktu 

2 Ketersediaan data informasi keuangan daerah 
secara realtime Web Web Web Aplikasi  Aplikasi Aplikasi Aplikasi 

3 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 
Perencanaan dan Penganggaran yang 
terintegrasi 

Belum Belum  Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

4 OPINI BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

5 Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, 
Pedoman dan standar teknis pengelolaan 
keuangan daerah 

80% 80% 95% 95% 100% 100% 100% 

6 Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai 
dengan kebutuhan pengelolaan keuangan 
daerah 

80% 80% 95% 95% 100% 100% 100% 

7 persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan 
penatausahaan sesuai dengan dokumen 
penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan 
SP2D serta pertanggungjawaban 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No Indikator Tujuan/Sasaran 
Kondisi Kinerja 

Pada Awal 
Periode RPJMD  

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Kinerja 
Pada Awal 

Periode RPJMD  2019 2020 2021 2022 2023 

8 Persentase Penyelesaian standarisasi harga 
yang disusun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Persentase kesesuaian status penggunaan 
barang yang telah ditetapkan 50% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 

10 Persentase Penyelesaian Laporan Tahunna 
Barang/Asset Milik Pemda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 Persentase Penyelesaian 
Pendataan/Inventarisasi Asset Pemda 70% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

12 Persentase Ketersedian Sistem Informasi 
barang dan asset daerah 70% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang 
dihapus 50% 50% 55% 60% 70% 80% 80% 

14 Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah 
yang telah di Rekonsiliasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB VII 

P E N U T U P 

  

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto (Perubahan Renstra BPKAD) Kabupaten Jeneponto Tahun 

2018-2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya mengacu 

kepada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dan 

menyesuaikan dengan road map kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. 

Perubahan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Tahun 2018-2023 diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam 

mengemban sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan asset daerah. Untuk 

selanjutnya perubahan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Tahun 2018-2023 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana 

Tahunan (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 

Jeneponto selama periode akhir Renstra. 

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagai akibat dari perkembangan dinamis 

yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 

Jeneponto. 

 

Jeneponto, 

 

Kepala BPKAD 

Kabupaten Jeneponto 
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