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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat kami susun 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai dokumen evaluasi yang 

memuat tentang pencapaian atas perencanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja pada Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2016-2021. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2021 merupakan dokumen pencapaian atas Kinerja sebagai 

implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

2016-2021, yang didalamnya memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja atas pelaksanaan 

tahun 2020 berdasarkan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang sejak awal bertekad untuk membenahi 

Kinerja Pemerintahan menuju Pemerintahan yang Good Governance. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, usul dan saran 

yang bermanfaat tentunya diharapkan guna penyempurnaan daripada laporan ini. 

Sebagai akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkenan membantu menyelesaikan penyususunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ( LKjIP ) ini. 

Tabanan, 31 Januari 2022.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Tata kelola dan orientasi pemerintahan menuju pemerintahan yang good governance 

merupakan dambaan setiap warga negara. Tonggak gerakan tata kelola yang telah dirintis 

sejak lahirnya ketetapan MPR No. X/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam perjalanan untuk 

mendukung dan mengimplementasikan gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia 

menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Amanat Inpres No 7 Tahun 1999 ini mewajibkan setiap pejabat eselon 2 keatas menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). 

Dalam perjalanannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ini mengalami perubahan dengan 

menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi yang 

pada dasarnya arahan dan implementasi daripada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 sama dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan Sistem Manajemen pemerintahan yang 

berfokus pada peningkatan Akuntabilitas dan berorientasi pada hasil (Outcomes ). Sistem 

AKIP diimplementasikan secara “Self assesment’’ oleh masing-masing instansi pemerintah. 

Self assesment maksudnya, Instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan,  

serta mengukur / memantau / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada 

instansi yang lebih tinggi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( 

LKjIP ). 

Dalam rangka memantapkan percepatan daripada Sistem AKIP maka sebagai tata 

kelola yang landasan/pijakan pelaksanaanya adalah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut 

mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan Daerah yang teransparan dan Akuntabel. 

Untuk memberikan jaminan bahwa layanan pada setiap urusan pemerintah 

dilaksanakan dengan standar tertentu, sesuai dengan kewenangan pemerintah maupun 



Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ii  

pemerintah daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2005 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ). Peraturan 

pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 juga dipakai dasar penerapam standar pelayanan minimal 

yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. SPM berisi ketentuan-ketentuan tentang 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. Dengan adanya SPM, maka sistem AKIP semakin mantap, 

pelaporan capaian kinerja semakin transparan dan menjamin menciptakan pelayanan yang 

optimal diterima oleh masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya dan didalamnya  

termasuk lembaga Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan bertekad 

mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan pradigma baru yang 

berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan 

sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya 

manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 

Dalam tata kelola dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan . 

Sebagai Perangkat Daerah yang besar atas penggabungan dari urusan dan fungsi tentu 

menjadikan kompleksitas permasalahan semakin bertambah baik dari sisi kualitas maupun 

kuantitasnya. Dalam urusan dan fungsi yang didalmnya mengelola urusan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD). Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya 

diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat, sinergisitas dan keselarasan dalam integrasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi daripada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam 

pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan misi 

Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya pada misi 5 yaitu “ Memperkuat Birokrasi yang 

berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi” dalam 

percepatan menuju TABANAN “SERASI” (Sejahtera, Aman dan Berprestasi).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
istem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result 

oriented goverment). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu 

adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau 

unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. 

Badan Keuangan Daerah yang merupakan PD yang mempunyai urusan dan fungsi 

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah juga berfungsi sebagai PPKD. Dalam 

mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi 

yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal 

dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi 

isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan 

dijabarkan permasalahannya seperti sebagai berikut : 

1. Belum optimal tergalinya dan pemungutan atas potensi/sumber-sumber pendapatan 

daerah; 

2. Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 

masih rendah; 

3. Belum optimal integrasi aplikasi pemungutan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Pengelolaan Aset Daerah. 

4. Penundaan dan pembatasan untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah khususnya 

dari sektor pajak hotel, restoran sedangkan sektor pajak daerah ini memberikan 

kontribusi yang cukup significan dalam penerimaan daerah melalui aktivitas pariwisata, 

sedangkan sebagian besar obyek pajak daerah dilakukan penutupan operasional sehingga 

mengakibatkan penurunan bahkan zero income. 

5. Pengurangan atau rasionalisasi anggaran program/kegiatan belanja sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

atau kegiatan turun ke lapangan mengalami hambatan dimana didalamnya terdapat 

S 
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komponen penunjang seperti makan dan minum baik untuk kebutuhan rapat ataupun survey 

lapangan untuk dilakukan pelayanan pemungutan tidak bisa dilaksanakan. 

Sebagai akibat dampak corona desease penerimaan Pendapatan tahun 2021 

mengalami penurunan sangat drastis yang sudah barang tentu menghantam perekonomian 

secara menyeluruh, terlebih perekonomian Bali secara umum ketergantungan pada sektor 

pariwisata. Begitu pula Kabupaten Tabanan sebagai penopang pariwisata Bali yang 

didalamnya terdapat sektor pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan 

pengelolaan beberapa Daerah Tujuan Wisata (DTW) mengalami dampak terhadap tingkat 

kunjungan ke daerah tujuan wisata tersebut sebagai akibat kondisi makro perekonomian 

melemah yang berakibat pula pada menurunnya daya beli masyarakat 

Pada penyusunan LKJiP yang menggambarkan hasil kinerja tahun 2021 yang 

mempunyai tujuan untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam 

hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam mencapai sasaran strategis 

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun 

anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan 

pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan; 

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan pada tahun berikutnya. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan adalah menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan atau rujukan,  yaitu  

sebagai berikut : 

1. Landasan idiil Pancasila; 

2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; 

3. Landasan operasional: 

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negra 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125; tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108; Tanbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548 ); 

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomer 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438 ); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322 ); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 

j. Peratuaran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun 2016 tentang tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
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Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah 

diubah  dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembarah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, 

Tambahan Lembarah Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4); 

n.  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun  2014  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 

Tahun 2019 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 

14); 

o.    Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan; 

 
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati 

Tabanan Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 

52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan tersebut adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, 

keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. 

1.2.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan mempunyai fungsi : 

Melakukan perumusan kebijakan dalam bidang pendapatan, keuangan dan asset 

daerah, melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan serta melakukan koordinasi 

teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Uraian tugas jabatan bagi pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tabanan 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 52 
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Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan: 

1. Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas: 

a. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan; 

b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset 

daerah serta pendapatan daerah; 

c. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah, bidang 

anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset lingkup 

Kabupaten Tabanan; 

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, aset dan 

pendapatan daerah; 

e. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang Kepegawaian kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; 

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

i. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan bidang keuangan, aset dan pendapatan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

2. Sekretaris Badan, mempunyai tugas : 

a. mengkoordinasikan kegiatan Badan Keuangan Daerah; 

b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Badan Keuangan Daerah; 

c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Badan Keuangan Daerah; 

d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan 

Kepegawaian; 

e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier; 
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i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Badan Keuangan Daerah serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum; 

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada PD; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan 

peningkatan disiplin pegawai dilingkungan PD berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

serta mencari alternatif pemecahannya; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan 

j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan 

perbendaharaan administrasi keuangan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran; 

c. menyusun laporan keuangan PD secara berkala; 

d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran, distribusi dan administrasi penghapusan 

barang; 

e. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis; 

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 
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j. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan serta mencari 

alternatif pemecahannya; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

2.3 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun dan merumuskan perencanaan dan program kerja pada PD; 

b. mengumpulkan/menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan 

dalam penyusunan program dan anggaran PD; 

c. penyusunan laporan kinerja PD dan laporan berkala lainnya; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

serta mencari alternatif pemecahannya; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan 

j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas: 

a. menyusun dan merencanakan Program Kerja Pajak Daerah PBB-P2 dan 

BPHTB; 

b. mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas- 

tugas terbagi habis; 

d. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

f. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi Permasalahan Bidang PBB-P2 dan BPHTB; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 
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3.1 Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penerbitan SKPD mempunyai tugas: 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendataan, 

Penetapan dan Penerbitan SKPD 

b. melaksanakan kegiatan Penilaian Individual atau masal terhadap Objek 

Pajak; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

d. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Pendataan, 

Penetapan dan Penerbitan SKPD; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. mengevaluasi  hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegiatan; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi Permasalahan sub. Bidang Pendataan. Penetapan dan 

Penerbitan SKPD; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

3.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas : 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanaan kegiatan pelayanan 

diantaranya pendistribusian, penagihan, pengaduan dan keberatan, 

mutasi data, perhitungan angsuran, perhitungan denda, dll; 

b. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi Pajak 

Daerah PBB-P2 dan BPHTB; 

c. menyusun Laporan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; 

d. melakukan pengelolaan data PBB-P2; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegiatan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi Permasalahan sub. Bidang Pelayanan, Data, Evaluasi 

dan Pelaporan; 
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j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

3.3 Kepala Sub Bidang Pelayanan BPHTB mempunyai tugas: 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pelayanan 

BPHTB; 

b. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi 

Pelayanan BPHTB; 

c. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan BPHTB; 

d. melakukan pengelolaan data BPHTB; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. membina   dan   mengarahkan   penyelenggaraan kegiatan Pelayanan 

BPHTB; 

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegaitan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi Permasalahan sub. Bidang Pelayanan BPHTB; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan printah atasan; 

dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

4. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-Lain 

mempunyai tugas: 

a. menyusun dan merencanakan Program Kerja Pajak Daerah Selain PBB-P2 

dan BPHTB, Pendapatan lain- Lain dan Dana Perimbangan; 

b. mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas- 

tugas terbagi habis; 

d. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang 

Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan PD, Sub Bidang 

Pelayanan, dan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Evaluasi dan Pelaporan; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
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f. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi Permasalahan Bidang Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan 

BPHTB, Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

4.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan 

PD mempunyai tugas: 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan dan Penerbitan PD, Pajak Daerah selain PBB- 

P2 dan BPHTB; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

c. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan dan Penerbitan PD, Pajak Daerah selain 

PBB-P2 dan BPHTB; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegiatan; 

f. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

g. menginventarisasi Permasalahan sub. Bidang Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan dan Penerbitan PD, Pajak Daerah selain 

PBB-P2 dan BPHTB; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; dan 

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjawaban. 

4.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan 

BPHTB mempunyai tugas: 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanaan kegiatan pelayanan 

diantaranya pendistribusian, penagihan, pengaduan dan keberatan, 

perhitungan angsuran, perhitungan denda, dll; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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d. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegiatan. 

e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier 

f. menginventarisasi permasalahan sub. bidangpelayanan; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; dan 

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

4.3 Kepala Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi 

Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun, merencanakan dan melaksanaan kegiatan dana transfer, 

penerimaan lain-lain dan evaluasi pelaporan. 

b. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan 

pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB. 

c. mengevaluasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB penerimaan 

pendapatan lain-lain dan dana perimbangan. 

d. menyusun laporan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, 

pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pendapatan 

lain-lain, dana perimbangan, evaluasi dan pelaporan; 

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 

kegitan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan sub. bidang pendapatan lain- lain, 

dana perimbangan, evaluasi dan pelaporan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

5. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang anggaran; 
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b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis bidang anggaran; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang anggaran; 

d. menyiapkan dokumen kebijakan umum anggaran (KUA), Pagu dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan PPAS perubahan APBD; 

e. merencanakan dan mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan 

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

f. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan 

daerah (raperda) APBD dan perubahan APBD, serta rancangan peraturan 

bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD; 

g. menyusun bahan pembahasan RAPBD dengan tim anggaran eksekutif dan 

legislatif; 

h. mengumpulkan data sebagai bahan nota keuangan dalam penyusunan 

RAPBD dan perubahan APBD; 

i. menyusun pedoman teknis administratif dalam pelaksanaan APBD, meliputi 

rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PD, rancangan dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) PD dan rancangan dokumen 

pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) PD; 

j. mengkoordinasikan penelitian dan verifikasi rencana anggaran satuan 

kinerja, meliputi DPA, DPPA dan DPAL yang diajukan oleh satuan kerja 

perangkat daerah bersama dengan tim anggaran; 

k. mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk persetujuan dan pengesahan 

DPA, DPPA dan DPAL PD; 

l. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 

o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bidang anggaran; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang perencanaan 

anggaran; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran; 

c. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengembangan yang 

berhubungan dengan perencanaan anggaran; 
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d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan 

dengan perencanaan anggaran; 

e. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 

kebijakan umum APBD (KUA) rancangan kebijakan umum 

perubahan APBD; 

f. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 

prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD dan 

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 

perubahan APBD; 

g. menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan 

dengan bidang perencanaan anggaran; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

perencanaan anggaran; 

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan sub bidang perencanaan anggaran; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5.2 Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penyusunan 

anggaran; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan 

kegiatan penyusunan anggaran; 

d. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 

APBD dan rancangan perubahan APBD; 

e. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 

peraturan daerah APBD dan perubahan APBD, rancangan peraturan 

bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD; 

f. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan nota keuangan 

APBD/perubahan APBD; 

g. menyusun bahan pembahasan RAPBD dengan tim anggaran 

eksekutif dan legislatif; 

h. meneliti kebenaran rencana anggaran satuan kinerja yang diajukan 

oleh satuan kerja perangkat daerah bersama tim anggaran; 

i. pelaksanaan penyusunan anggaran; 
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j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan sub bidang penyusunan anggaran; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5.3 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengendalian 

anggaran; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan 

kegiatan pengendalian anggaran; 

d. membantu penyiapan pedoman teknis penyusunan rancangan 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 

(DPA-PD), rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah (DPPA-PD) dan rancangan dokumen 

pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah 

(DPAL-PD); 

e. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penelitian, verifikasi 

terhadap rancangan DPA-PD, rancangan DPPA-PD dan rancangan 

DPAL-PD yang diajukan oleh PD; 

f. membantu penyiapan bahan-bahan untuk persetujuan dan 

pengesahan DPA-PD, DPPA-PD dan DPAL-PD; 

g. menyusun pedoman teknis administratif dalam pelaksanaan APBD; 

h. melaksanakan kegiatan pengendalian anggaran; 

i. pengurusan pinjaman; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pengendalian anggaran; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pembelanjaan; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis bidang pembelanjaan; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang pembelanjaan; 

d. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan bidang perbendaharaan dan pembelanjaan; 
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e. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan surat keputusan 

penghentian pembayaran; 

f. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah tuntutan 

perbendaharaan dan ganti rugi; 

g. membina dan membimbing kegiatan perbendaharaan dan ketatausahaan 

keuangan; 

h. menyiapkan dan melaksanakan administrasi pembayaran belanja tidak 

langsung dan belanja langsung; 

i. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 

j. melaksanakan pengaturan likuiditas daerah dan laporan posisi kas daerah; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan bidang pembelanjaan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6.1 Kepala Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang belanja gaji; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis belanja gaji; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data belanja gaji; 

d. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta 

mengatur alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan 

upaya pelayanan yang berhubungan dengan bidang belanja gaji; 

e. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak 

langsung gaji dan tunjangan lainnya; 

f. melaksanakan administrasi gaji; 

g. membuat rekapitulasi belanja tidak langsung yang telah 

dibayarkan. 

h. melaksanakan pengujian spm gaji, kesejahteraan pegawai dan 

tunjangan lainnya; 

i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait atas pembayaran 

gaji dan tunjangan berkaitan dengan perubahan status 

kepegawaian; 

j. melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi gaji 

induk/susulan/kekurangan; 

k. mengirim daftar penguji SP2D gaji ke bank untuk dibayarkan 

kepada satuan kerja perangkat daerah; 
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l. melaksanakan pembukuan/administrasi/pencatatan (register SPM, 

SP2D, cek dan penyediaan kredit anggaran per kode rekening) 

seksi belanja gaji; 

m. mempersiapkan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan 

belanja gaji. 

n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan seksi belanja gaji; dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6.2 Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidangbelanja non 

gaji; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis belanja non gaji; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan 

belanja non gaji; 

d. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta 

mengatur alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan 

upaya pelayanan bidang belanja non gaji; 

e. melaksanakan pengujian terhadap spm belanja langsung yang 

diajukan oleh PD sesuai dengan ketetentuan; 

f. menyiapkan penerbitan SP2D belanja langsung; 

g. melaksanakan pembukuan/administrasi/pencatatan (register SPM, 

SP2D, cek dan penyediaan kredit anggaran per kode rekening) 

seksi belanja non gaji; 

h. melaksanakan pengarsipan dokumen permintaan pembayaran 

belanja non gaji; 

i. mempersiapkan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan 

belanja non gaji; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan seksi belanja non gaji; dan 
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m. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6.3 Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang kas daerah; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis kas daerah; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan 

bantuan dan kas daerah; 

d. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta 

mengatur alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan 

upaya pelayanan belanja bantuan dan tak terduga serta hibah; 

e. melaksanakan penatausahaan bantuan keuangan yang diberikan 

kepada daerah bawahan maupun pihak-pihak lain; 

f. menginventarisasi dan membuat laporan secara berkala atas 

belanja bantuan dan kas daerah yang dikelola; 

g. melaksanakan pengujian terhadap SPM kas daerah yang diajukan 

oleh PD sesuai dengan ketetentuan; 

h. menyiapkan penerbitan SP2D; 

i. melaksanakan pembukuan/administrasi/pencatatan (register SPM, 

SP2D, cek dan penyediaan kredit anggaran per kode rekening); 

j. melaksanakan pengarsipan dokumen permintaan pembayaran; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan; dan 

n. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

7. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja bidang aset 

daerah; 

b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis analisa kebutuhan dan 

pengadaan, penatausahaan dan penghapusan aset daerah, pemanfaatan dan 

pemeliharaan aset daerah; 

c. melaksanakan koordinasi dengan PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tabanan terkait pelaksanaan tugas-tugas bidang aset daerah; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis; 
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e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

f. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier; 

g. menginventarisasi permasalahan bidang aset daerah serta mengupayakan 

alternatif pemecahannya; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

7.1 Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Analisa Kebutuhan dan 

Pengadaan; 

b. menyusun standar barang /sarana prasarana; 

c. menghimpun dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dan 

menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD); 

d. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) setelah 

APBD ditetapkan; 

e. menkoordinir, meneliti RKBMD yang diterima dari unit kerja yang 

dituangkan dalam RKA; 

f. melaksanakan pengadaan barang/jasa dan mendistribusikan kepada 

PD terkait; 

g. menyusun standar harga barang dan jasa keperluan pemerintah 

Kabupaten Tabanan; 

h. mengumpulkan data hasil pengadaan barang PD dan membuat daftar 

hasil pengadaan barang; 

i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

l. menilai prestasi kerja bawahan 

7.2 Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penatausahaan dan 

Penghapusan Aset; 

b. menghimpun data barang inventaris pada seluruh PD; 

c. melakukan koordinasi dengan kasi Analisa Kebutuhan dan 

Pengadaan dan Kasi Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan 

Aset dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; 
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d. mengkoordinasikan laporan/daftar barang inventaris; 

e. melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pada 

perangkat daerah; 

f. melakukan monitoring dan pengawasan barang milik daerah dalam 

pencatatan barang kedalam buku inventaris dan buku induk 

inventaris; 

g. memberikan pertimbangan dan proses atas usul perubahan status 

hukum dan pemindahtanganan barang milik daerah; 

h. mengkoordinir, menghimpun laporan rekapitulasi pencatatan daftar 

barang milik daerah (DBMD) secara berkala; 

i. mengkoordinir, menyimpan, dokumen kepemilikan barang milik 

daerah (sertifikat tanah); 

j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam 

penatausahaan BMD; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengurus 

barang/pembantu pengurus barang; 

l. mengkoordinir pengkajian penghapusan barang milik daerah; 

m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

p. menilai prestasi kerja bawahan 

7.3 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan, 

Penggunaan dan Pemeliharaan Aset; 

b. menyiapkan administrasi pemanfaatan BMD, dengan surat perjanjian 

bersama dan berita acara; 

c. mengkoordinir penyusunan laporan pemanfaatan penggunaan BMD; 

d. mengkoordinasikan penyusunan status pemanfaatan dan penggunaan 

BMD; 

e. mengkoordinasikan penyimapanan dan pendistribusian BMD yang 

dikembalikan oleh PD; 

f. memproses administrasi dan menerima barang sesuai dengan surat 

pengantar barang, surat perintah kerja dan surat perjanjian jual 

beli/kontrak dan berita acara pemeriksaan barang; 

g. melaksanakan pengawasan terhadap aset yang dimanfaatkan dan 

digunakan; 
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h. melakukan pemeliharaan BMD yang ada dibawah penguasaannya 

berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan (DKPBMD); 

i. mengkoordinir, penyusunan daftar hasil pemeliharaan barang dan 

menyusun daftar hasil pemeliharaan serta melaporkan kepada 

pengelola secara berkala; 

j. merencanakan pengelolaan, pemeliharaan dan monitoring rumah 

dinas; 

k. melakukan tindakan pengamanan dan menertibkan dalam upaya 

pengurusan BMD secara fisik dan administratif; 

l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

o. menilai prestasi kerja bawahan. 

8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang akuntansi berdasarkan 

kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. merumuskan sasaran kegiatan dibidang akuntansi; 

c. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

d. penyusunan rancangan peraturan kepada daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

Kabupaten; 

f. menyusun dan memfasilitasi penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah; 

g. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

h. memimpin, mengkoordinasi, memberikan petunjuk bawahan dalam 

menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi dan mengevaluasi secara keseluruhan permasalahan 

bidang akuntansi serta mengupayakan alternative pemecahannya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dan membuat laporan 

hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban. 
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8.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas: 

a.  menyusun rencana kegiatan tahunan di seksi pembukuan berdasarkan 

kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. melaksanakan kegiatan pembukuan; 

c.  merumuskan sasaran kegiatan diseksi pembukuan; 

d. melakukan pencatatan pembukuan transaksi penerimaaan dan 

pengeluaran kas serta pembukuan data laporan keuangan kabupaten; 

e.   membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja; 

f.   memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar 

berjalan lancar sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku; 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya 

agar terjalinhubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis  kepada  bawahan  

agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan; 

i.   menilai hasil kerja bawahan  sebagai  bahan  pengembangan  

karier; 

j.   menginventarisasi permasalahan seksi pembukuan serta 

mengupayakan alternative pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; dan 

l.   melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

8.2 Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas: 

a.   menyusun rencana kegiatan tahunan di  seksiverifikasi  

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data  yang  ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan kegiatan verifikasi; 

c.   merumuskan sasaran kegiatan di seksi verifikasi; 

d. menerima, mengevaluasi dan melakukan verifikasi data spj 

fungsional bendahara seluruh PD; 

e.   membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja; 

f.   memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar 

berjalan lancar sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku; 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar 

terjalin hubungan kerja yang harmonis; 
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h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis  kepada  bawahan  

agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan; 

i.   menilai hasil kerja bawahan  sebagai  bahan  pengembangan  

karier; 

j.   menginventarisasi permasalahan seksiverifikasi serta 

mengupayakan alternative pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; dan 

l.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

8.3 Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas : 

a.   menyusun rencana kegiatan tahunan  di  seksi  pelaporan  

keuangan daerah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya  dan  

data yang ada sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  kegiatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan daerah; 

c.   merumuskan sasaran kegiatan di seksi pelaporan  keuangan  

daerah; 

d. menyiapkan data laporan keuangan  dan  melaksanakan 

rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan APBD 

seluruh PD; 

e.   menyusun laporan keuangan dan  pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kabupaten; 

f.   membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja; 

g. memimpin bawahan dalam menyelengarakan tugasnya 

berjalanlancar sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku; 

h. mengkoordinir bawahan dalam  pelaksanaan  tugasnya  agar 

terjalin hubungan kerja yang harmonis; 

i.  memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada  bawahan  

agar; 

j.  menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

k. menginventarisasi permasalahan seksi  pelaporan  keuangan  

daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

l.   mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan. 
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang diatur pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 

Tahun 2021, Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( UPT PBB-P2 dan BPHTB ) pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan, sebelumnya dibentuk sebanyak 7 Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) 

yang merupakan unsur pelaksana teknis Oprasional dari sebagian tugas Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 

2018 tentang Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Badan Keuangan Daerah dibentuk dan ditetapkan 3 (tiga) 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu : 

1. Unit Pelaksana Tekns Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Barat; 

2. Unit Pelaksana Tekns Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Tengah; dan 

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Timur 

 

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD mempunyai tugas : 

a. melaksanakan urusan pendataan, pendaftaran dan monitoring obyek dan subyek 

pajak daerah pada lingkup wilayah tugasnya; 

b. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang serta Surat Tagihan Pajak Daerah; 

c. menerima dan menginformasikan mengenai usul pembetulan, keberatan, 

pengurangan dan restitusi pajak daerah; 

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas 

terbagi habis; 

e. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja 

sesuai dengan yang diharapkan; 

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

g. menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif pemecahannya; 

h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

j. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban 

kepada atasan. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan ketata usahaan pajak daerah berdasarkan dokumen rencana yang ada 

sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi 

habis; 

c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan 

yang diharapkan; 

d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 
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e. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

f. Mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi Tata Usaha UPTD sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan 

Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretaris 

c. Bidang PBB-P2 dan PHTB 

d. Bidang Pajak Daerah Lainnya,Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain 

e. Bidang Anggaran 

f. Bidang Perbendaharaan 

g. Bidang Aset 

h. Bidang Akutansi dan Pelaporan; 

sedangkan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 3 UPTD dibentuk  

dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2018. 

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretariat dengan 3 

Sub Bagian, dan 6 Bidang dengan 18 Sub Bidang serta 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan 

rincian sedagai berikut : 

( a ). Kepala Badan 

( b ). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi : 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub. Bagian Keuangan. 

3. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

( c ). Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi : 

1. Sub. Bidang Pendapatan dan Penerbitan PD. 

2. Sub. Bidang Pelayanan,Data, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB 

( d ). Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang membawahi : 

1. Sub. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penerbitan PD 

2. Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB 

3. Sub. Bidang DanaTransfer, Penerimaan lain-lain, Evaluasi Pelaporan  

( e ). Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi : 
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1. Sub. Bidang Perencanaan Anggaran 

2. Sub. Bidang Penyusunan Anggaran 

3. Sub. Bidang Pengendalian Anggaran 

( f ). Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi : 

1. Sub. Bidang Belanja Gaji 

2. Sub. Bidang Belanja Non Gaji 

3. Sub. Bidang Kas Daerah 

( g ). Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi : 

1. Sub. Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan 

2. Sub. Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset 

3. Sub. Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset 

( h ). Bidang Akutansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi : 

1. Sub. Bidang Pembukuan 

2. Sub. Bidang Verifikasi 

3. Sub. Bidang Pelaporan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan, dengan Susunan Organisasi terdiri dari : 

1. Kepala UPTD. 

2. Kepala Tata Usaha. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubuahan Keempat atas Peraturan 

Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dapat dilihat sebagai pada bagian 

lampiran terlampir. 

Data Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2020 yang digambarkan 

berdasarkan pangkat / golongan dan eselonisasi dapat dirinci sebagai berikut : 
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a. Eselonisasi 
 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Eselon II b 1 

2 Eselon IIIa 1 

3 Eselon IIIb 6 

4 Eselon IVa 24 

5 Eselon IVb 3 

 Total ……………. 35 

 

b. Kepangkatan/Golongan 
 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Golongan IVc 1 

2 Golongan IVb 1 

3 Golongan IVa 5 

4 Golongan IIId 27 

5 Golongan IIIc 40 

6 Golongan IIIb 32 

7 Golongan IIIa 27 

8 Golongan IId 15 

9 Golongan IIc 9 

10 Golongan IIb 4 

11 Golongan IIa - 

12 Golongan Ic - 

13 Golongan Ia - 

14 THD 1 

15 Tenaga Kontrak 81 

16 Tenaga Kebersihan “Eka Karya” 2 

 Total …………….. 245 orang 
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1.4. Identifikasi Permasalahan 

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai urusan dan fungsi dalam 

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah selain sebagai 

Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai PPKD dimana melaksanakan urusan belanja tak 

terduga serta pembiayaan. Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya 

diperlukan  suatu langkah dan strategi yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan 

hambatan, baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu 

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan aset daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu 

mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan 

permasalahannya seperti sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya potensi/sumber-sumber pendapatan daerah yang tergali ; 

2. Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah; 

3. Belum optimalnya dalam pengintegrasian aplikasi pemungutan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. 

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melaporkan dan 

mendaftarkan usahanya. 

5. Adanya penundaan dan pembatasan untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah 

khususnya dari sektor pajak hotel, restoran yang mengakibatkan penurunan bahkan 

zero income. 

6. Pengurangan atau rasionalisasi anggaran program/kegiatan belanja sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat 

dan atau kegiatan turun ke lapangan mengalami hambatan. 

 
1.5. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

 
Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh 

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021. Gambaran tentang visi dan misi 

yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJMD pada 

periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan 

mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani. 

 

a. Visi 

Sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD tahun 2016-2021 

adalah :“TABANAN SERASI” (SEJAHTERA, AMAN, DAN BERPRESTASI) 
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Visi Tabanan Serasi 2016-2021 yang disebut dengan Tabanan Serasi Jilid II, 

merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) yang berlandaskan 

semangat baru. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran Tri Sakti, memperkuat landasan 

yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa 

melalui “Pembangunan Semesta Berencana”, dan memperhatikan agenda perencanaan 

pembangunan nasional melalui “Nawacita”. 

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan 

secara lebih luas dari makna periode sebelumnya, sehingga menjadi: 

• Kata “SERASI” sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau 

keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, 

intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi 

masyarakat yang tenteram dan damai. 

• SEJAHTERA adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, 

derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga 

kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik. 

• AMAN adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai 

dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam 

pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu 

pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance). 

• BERPRESTASI adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan 

melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di 

berbagai kencah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. 

Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, 

paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia 

usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya. 

b. Misi 

Capaian dan prestasi pembangunan yang telah dicapai dalam periode 2011–2015 

tetap harus dipelihara dan dilanjutkan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Atas 

dasar evaluasi kekurangan dan kelemahan pencapaian Visi Tabanan Serasi periode 

sebelumnya, serta atas dasar analisis isu strategis, tantangan dan peluang yang akan 

dihadapi dalam rencana pembagunan 2016–2021 maka visi Tabanan Serasi jilid II akan 

menempuh 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial. 

• Membentuk SDM yang memiliki keungggulan kompetitif dalam penguasaan, 

pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

• Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter 

jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya 
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Bali seperti: tat twam asi (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan 

lain-lain. 

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan 

pelayanan prima. 

• Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan 

yang berkualitas. 

• Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan 

dan pangan sehat/gizi seimbang. 

3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis 

usaha pertanian dan pariwisata. 

• Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya 

untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah. 

• Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata 

berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman 

bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan. 

• Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian 

semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan. 

4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan 

infrastruktur. 

• Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan 

interaksi ekonomi, sosial, dan budaya. 

• Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada 

prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan. 

• Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing 

berbasis teknologi informasi. 

• Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien. 

• Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & penganggaran berbasis kinerja. 

• Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat. 

• Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI, dan sistem rotasi/mutasi 

pegawai. 
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1.6. Sistematika Penyajian 

Dokumen LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini 

disususun dengan Sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan 

penekanan kepada aspek strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi oleh Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. 

Bab II : Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang 

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021, Rencana Stategis Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2016 – 2021 dan uraian ringkasan Perjanjian 

Kinerja tahun 2020. 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja tahun 2021, 

dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis 

untuk tahun 2021 yang meliputi : 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini menyajkan capaian kinerja organisasi untuk pernyataan 

kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

yang mencakup analisis dengan membandingkan diantaranya : 

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2021; 

2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021; 

3. Realiasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan; 

4. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang 

telah dilakukan; 

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya; 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian kinerja. 

B. Realisasi Anggaran. 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah dilaksanakan dalam mewujudkan kinerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. 

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan serta langkah yang ditempuh dimasa yang akan 

datang dalam meningkatkan kinerja. 

Lampiran – Lampiran. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 
A. Perencanaan Strategis 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap 

PD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (RENSTRA-PD) untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2016-2021 merupakan kewajiban daripada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Bupati terpilih dan didasarkan atas urusan, tugas pokok 

fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 

mengalami suatu langkah transisi sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dan Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penyusunan Rencana Strategis Tahun 

2016-2021 yang merupakan perencanaan 5 tahun kedepan. 

Sebagai pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 dimana tahun 2021 merupakan tahun 

Keempat dalam pelaksanaan didalamnya menyangkut penetapan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja dapat kami sajikan pada tabel dibawah sebagai berikut dengan menyajikan 

pula Renstra tahun 2016-2021 sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1. 

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 

 

Tujuan Sasaran Indikator 

Terwujudnya Pengelolaan 

Keuangan Daerah Yang 

Akuntabel 

Meningkatnya kualitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Persentase tingkat kepatuhan PD 

terhadap Peraturan Perundang-

Undangan 

Meningkatnya 

Kontribusi PAD 

terhadap Pendapatan 

Daerah 

Persentase peningkatan target dan 

capaian PAD terhadap Pendapatan 

Daerah 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase Peningkatan Pengelolaan 

Barang milik Daerah 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Badan Keuangan Daerah 

Nilai LKJiP 
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Rencana Strategi (RENSTRA) PD yang memuat didalamnya tentang visi, misi, 

tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang dijabarkan ke dalam suatu kebijakan dan beberapa programdan disesuaikan 

dengan bidang kewenangan dan atau fungsi Perangkat Daerah tersebut dalam pemerintahan 

untuk periode waktu lima tahunan kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah dalam pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset  dipimpin oleh Kepala Badan  

dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas 

pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset berlandaskan serta sejalan 

dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menitikberatkan pada 

bidang prioritas termasuk dalam bidang penguatan anggaran dengan pencapaian peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin 

dengan strategi ; memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan  

kebijakan penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi. Berdasarkan hal-hal 

tersebut diatas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana 

Stratejik (RENSTRA) PD mengupayakan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif 

dan meminimalkan kelemahan internal dengan tetap mengacu dan memperhatikan pada 

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

Dalam implementasi pelaksanaan Renstra 2016 – 2021, tahun 2021 merupakan tahun 

anggaran keempat Renstra dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan 

secara bertahap dalam lima tahun kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai 

lembaga yang mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, disamping itu juga sebagai 

lembaga yang mempunyai tugas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 

Keseluruhan tugas dan fungsi serta tata kelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten yaitu Tabanan “SERASI” (Sejahtera, Aman dan 

Berprestasi) jilid II. 

Peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. 

Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk 

dilakukan oleh organisasi. 

2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah 

lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan 
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adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju 

kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 

3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit 

kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan 

kedepan. 

4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. 

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 

adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan program dan kegiatan, menjadikan SKPD sebagai instansi yang mempunyai peran 

strategis dalam pengelolaan pendapatan, anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja. 

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan serangkaian 

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan 

dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam 

rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabanan. Perumusan rencana strategis 

tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling 

ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut 

merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan dan 

sasaran SKPD dan sekaligus SKPKD. 

Berpedoman hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan terdapat dua hal pokok yaitu sebagai leeding 

pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Melihat dari tugas dan fungsi dapat 

digambarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh  

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah : 

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel. 

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas maka terdapat sasaran- 

sasaran yang diharapkan pencapaiannya dalam setiap tahunnya yang dihubungkan dengan isu 

strategis yang secara kondisional terjadi setiap tahunnya mengalami suatu perubahan dan 

digambarkan sebagai berikut : 

Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel. 

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; 

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah 

Gambaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang 

telah dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dapat diilustrasikan pada tabel 

2.2. sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

 

Misi Tujuan Sasaran Indikator 

Memperkuat 

birokrasi yang 

berorientasi kinerja, 

transparan, dan 

berdaya saing 
berbasis IT 

Terwujudnya 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Yang Akuntabel 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Persentase tingkat 

kepatuhan PD 

terhadap 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 
  Meningkatnya kontribusi 

PAD terhadap Pendapatan 
Daerah 

Persentase 

peningkatan target 

dan capaian PAD 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 
    
  Meningkatnya kualitas 

pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 
 Meningkatnya Nilai LKJiP 

 Akuntabilitas Kinerja  

  Badan Keuangan Daerah  

    

 
B. IKU ( Indikator Kinerja Utama ) 

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran 

strategis organisasi, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana sebagai tahun ketiga pelaksanaaan atas Renstra 

2016-2021 yang pada dasarnya mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi secara selaras, sinergis serta terintegrasi dalam satu kesatuan 

urusan Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peranan strategis dalam tata kelola 

keuangan daerah, dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memilki fokus 

perspektif stakeholder, internal bussiness process (peningkatan kapasitas internal 

organisasi). Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

yang 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut : 



LKJiP Bakeuda 2021    Hal 35   

Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Persentase tingkat 

kepatuhan PD terhadap 

Peraturan Perundang-

Undangan 

95% 

Meningkatnya 

kontribusi PAD 

terhadap Pendapatan 

Daerah 

Persentase peningkatan 

target dan capaian PAD 

terhadap Pendapatan 

Daerah 

115% 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase Peningkatan 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

95% 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Badan Keuangan 

Daerah 

Nilai LKJiP A 

 
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

 
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target pelaksanaan 

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2016-2021 melalui Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT). Dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Tabanan telah menandai beberapa diantaranya terdanai dan didokumentasikan 

kedalam sebuah pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana mengalami transisi 

pelaksanaan penetapan kinerja atas pelaksanaan tahun 2021 yang terpilah menjadi 2 berupa 

Perjanjian Kinerja atas Induk yaitu bulan Januari sampai dengan September dan Oktober sampai 

dengan Desember 2021 yang merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan. 

Target Renstra sebesar 95% berkaitan hasil laporan keuangan OPD “memuaskan” yang 

didasarkan atas relaisasi tahun 2021 dimana hal-hal yang menjadi tolok ukur pencapaian target 

adalah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dari masing-masing Perangkat Daerah berkaitan 

dengan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Penyusunan Laporan Berdasarkan Peraturan 

yang melandasi, Substansi Laporan Akuntabel dan kesesuaian terhadap penyajian sesuai degan 

Standar Akutansi Pemerintah (SAP), sehingga kriteria persyaratan ini menjadi suatu penilaian 

kinerja berhasil/tidak berhasil atau sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan atau 

bahkan kurang memuaskan. 

Berkaitan dengan pencapaian target khususnya pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) 

sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 115% yaitu didasarkan atas proyeksi atas 

pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya. Besaran target 115% didasarkan atas proyeksi dan 
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asumsi yang dikaji berdasarkan fluktuasi penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah 

dan komponen penerimaan lainnya. Besaran target Renstra merupakan besaran secara 

keseluruhan dimana didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan komponen yang dikelola oleh Perangkat Daerah Unit 

Penghasil lainnya dalam pemungutan retribusi daerah. 

Untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana target yang telah ditetapkan pada tahun 

2021 sebesar 95% dimana hal-hal yang menjadi tolak ukur pencapaian target adalah tingkat 

kepatuhan PD dalam penyampaian laopran tepat waktu, Substansi Laporan Akuntabel dan 

kesesuaian terhadap penyajian sesuai degan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), serta 

penyusunan laporan Barang Milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Realisasi hasil dari Laporan Barang Milik Daerah tahun 2021 tidak lepas dari hasil laporan 

keuangan OPD berkaitan dengan Opini BPK. 

Dari gambaran urusan dan fungsi sebagaimana tersebut di atas yang dikaitkan dengan 

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.4 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah. 
 

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARG

ET 

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

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah 

Persentase Tingkat Kepatuhan PD terhadap 

Peraturan Perundang-Undangan 

95 % 

2 Meningkatnya kontribusi PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 

Persentase Peningkatan Target dan Capaian 

PAD terhadap Pendapatan Daerah 

115 % 

3 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

95% 

4 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja Badan Keuangan Daerah 

Nilai LKjIP A 

 

NO PROGRAM ANGGARAN KET 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

     Rp. 40.068.440.285  

2 Program Pengelolaan  Keuangan Daerah Rp. 264.595.817.421 

 

 

3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 368.331.000  

4 Program Pendapatan Daerah Rp. 1.877.647.910  

 Jumlah Anggaran Rp. 306.910.236.616 
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Berkaitan dengan urusan dan fungsi pelayanan yang ada pada Badan Keuangan Daerah 

Kabuaten Tabanan dan layanan publik terhadap pemungutan pajak daerah yang berada pada 2 

bidang pendapatan yaitu Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan Bidang Pajak Daerah Lainnya dengan 

9 jenis pelayanan pajak daerah didalamnya. Badan Keuangan Daerah berkomitmen memberikan 

dan meningkatkan layanan terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam pemungutan pajak daerah 

tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaran Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Adapun tujuan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat 

adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang diharapkan nantinya adalah : 

a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara; 

b. mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan 

c. mendorong penyelenggara menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. 

Badan Keuangan Daerah melaksanakan penilaian untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat dengan melakukan survei sebagai indikator dalam pengukuran pelayanan kepada 

publik. Pelaksanaan survei mandiri ini dilakukan pada tahun 2021 dengan mengambil sample 

sebanyak 384 WP yang mewakili 10.000 WP dengan melibatkan masyarakat kepada penggguna 

layanan dari 9 jenis pajak daerah. 

D. Casecading Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021. 

Dalam rangka menciptakan suatu kinerja yang terukur dan jelas dari jajaran pimpinan 

sampai dengan staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menuangkan casecading 

yang memiliki makna sebuah proses bentuk pohon kerja sebagai pendelegasian urusan dan 

fungsi di masing-masing PD yang terukur dan berjenjang serta proses pentahapannya dalam 

mewujudkan terhadap yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. 

Sebagai gambaran Casecading yang kami susun dapat digambarkan pada tabel sebagaimana 

terlampir. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) sebagaiamana diatur dalam 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap Instansi 

Pemerintah Mempertanggungjawabkan wewenang / mandat yang diberikan, dalam rangka 

pencapaian Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan 

Daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan salah satu wujud akhir 

yang memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi Rencana Kinerja yang 

telah ditetapkan. 

 
A. Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2021 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan 

sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran 

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen pencapaian kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi 

kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja 

kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang dilaporkan. Evaluasi dimaksudkan untuk 

mengetahui hasil kegiatan serta factor yang mendukung dan menghambat pencapaian target. 

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan 

tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga 

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap 

penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan 

dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan 

informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan 

keberhasilan dan kegagalan secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu 

analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. 

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan 

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana 

ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan 

kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan 

menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula 

evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri 

maupun sistem dan proses pelaksanaannya. 
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𝐂𝐂𝐚𝐚𝐩𝐩𝐚𝐚𝐢𝐢𝐚𝐚𝐧𝐧 𝐈𝐈𝐧𝐧𝐝𝐝𝐢𝐢𝐤𝐤𝐚𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨𝐫𝐫 𝐊𝐊𝐢𝐢𝐧𝐧𝐞𝐞𝐫𝐫𝐣𝐣𝐚𝐚 = 𝐑𝐑𝐞𝐞𝐚𝐚𝐥𝐥𝐢𝐢𝐬𝐬𝐚𝐚𝐬𝐬𝐢𝐢 x 100% 

𝐓𝐓𝐚𝐚𝐫𝐫𝐠𝐠𝐞𝐞𝐭𝐭 

A. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot : Jumlah Unsur 

B. IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang 

Total Unsur yang terisi 

C. IKM Unit Pelayanan x 25 

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2021, 

didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan 

angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang 

mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka 

capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang 

dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. 

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja 

adalah : 

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai 

berikut : 

85 s/d 100 : Sangat Baik/Sangat Memuaskan 

70 s/d < 85 : Baik/Memuaskan 

55 s/d < 70 : Cukup Baik/Cukup Memuaskan 

0 s/d < 55 : Kurang Baik/Kurang Memuaskan 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk 

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak 

tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dalam pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan survei pengukuran 

layanan publik yang dirasakan oleh pengguna layanan terutama pelayanan terhadap 

pemungutan pajak daerah pengukurannya melalui metode survei dengan pendekatan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

Selanjutnya dilakukan pengolahan data berdasarkan hasil survei dari kuisioner yang diisi 

oleh Wajib Pajak dengan pengukuran ordinal sebagai berikut : 

1,00 – 1,75 atau 23,00 – 43,75 : D atau Tidak Baik 

1,76 – 2,50 atau 43,76 – 62,50 : C atau Kurang Baik 

2,51 – 3,25 atau 62, 51 – 81,25 : B atau Baik 

3,26 – 4,00 atau 81,26 – 100,00 : A atau Sangat Baik 
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1. Hasil Capaian Kinerja 2021 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan menunjukan bahwa beberapa sasaran pada tahun 

2021 belum tercapai. Hal ini tentunya akibat dari adanya wabah corona yang berimplikasi 

terhadap semua sektor. Tidak terlepas Pencapaian target untuk penerimaan daerah terutama pada 

pajak daerah, yang mana berakibat pada penurunan capaian dalam penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam fungsinya sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan lingkup pelayanan kepada seluruh 

OPD di Kabupaten Tabanan. Tugas dan fungsi strategis lainnya adalah sebagai Koordinator 

Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Penghasil serta sebagai 

pemungutan Pajak Daerah. Fungsi yang diemban ini cukup berat dan kompleksitas permasalahan 

yang dalam tata kelola urusan terutama dalam pengelolaan 3 urusan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah, akan tetapi dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi 

baik secara internal maupun eksternal mutlak dilakukan sehingga permasalahan dalam 

pelaksanaan tata kelola urusan sebagaimana tersebut di atas dapat diatasi sedini mungkin. Tata 

kelola dalam optimalisasi urusan fungsi yang ada dan melekat dalam Badan Keuangan Daerah 

dilakukan secara eketif dengan melakukan inovasi dan kreasi terutama memberdayakan sumber 

daya yang ada secara optimal, melakukan evaluasi terhadap regulasi sebagai dasar pelaksanaan 

pengelolaan dan pemungutan baik teknis maupun dalam penyediaan administrasi, membangun 

dan mengembangkan tata kelola keuangan, pendapatan dan keuangan daerah berbasis Informasi 

Teknologi dengan melakukan integrasi system aplikasi yang sekarang belum optimal dan masih 

beberapa parsial. 

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) capaian kinerja yang dapat 

diimplementasikan yang didukung dengan program dan kegiatan dalam menunjang pencapaian 

tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021, sebagaimana 

tertuang pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja 

daripada masing-masing sasaran 
 
 

Sasaran Indikator Program dan Kegiatan 

Program Kegiatan 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Persentase tingkat 

kepatuhan PD 

terhadap 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Program 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah; 

2. Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah; 

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

4. Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Meningkatnya 

kualitas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

Meningkatnya 

Kontribusi 

PAD 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase 
Peningkatan 
Target dan 
Capaian PAD 
terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan 

Daerah; 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Badan 

Keuangan 

Daerah 

  Nilai LKJiP Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Kabupaten/

Kota 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah; 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 
4. Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah; 

 

 

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk masing-masing sasaran pada tahun 2021 

pencapaiannya tertuang pada tabel sebagai berikut : 

 

                                                                    Tabel 3.2 

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 

 

 

Misi RPJMD 

 

Sasaran 

 

Indikator 

 
Target 

(%)/Rp. 

 
Realisasi 

Rp. / (%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Memperkuat 

birokrasi  yang 

berorientasi 

kinerja, 

transparan,   dan 

berdaya saing 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Persentase tingkat 

kepatuhan PD 

terhadap 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

95% 95% 100% 

Meningkatnya 

kontribusi 

PAD terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase 

peningkatan 

target dan capaian 

PAD terhadap 

Pajak Daerah 

115% 
 

231.665.157.000,00 

68,21% 
 

158.009.597.883,41 

Kurang 

   46,79  

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

95% 95% 100% 
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 Meningkatnya Nilai LKJiP A N/a N/a 

 Akuntabilitas     

 Kinerja Badan 
Keuangan Daerah 

    

      

 

 
Belanja Daerah tahun 2021 target sebesar Rp. 286.517.921.032 dan terealiasi Rp. 

154.082.007.431 atau 53,78%. Dari pencapaian sebesar 53,78% dimana berkaitan dengan 

pengukuran yang disampaikan di atas dalam batasan interval pengukuran sebagai hasil yang 

dicapai dapat dikatagorikan pada  tingkatan yang signifikan, akan tetapi melihat secara satu per 

satu terutama pada kegiatan ada beberapa yang perlu dilakukan evaluasi terutama capaiannya 

masih rendah disebabkan oleh faktor pelaksanaan pada implementasi kegiatan. 

Sebagai SKPKD Badan Keuangan Daerah yang merupakan lembaga yang mempunyai 

tugas dan fungsi pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, bertindak juga sebagai 

Bendahara Umum Daerah/PPKD yang mempunyai tugas dalam pencairan Hibah dan Bantuan 

Sosial, Dana Tak Terduga serta pembiayaan dimana pengelolaan Dana Hibah menjadi 

pengelolaan Perangkat Daerah masing-masing sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah 

sebagai PPKD terutama pada tahap pencairan dana hibah dimaksud, dengan syarat pencairan 

sudah dtetapkan. 

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah sebagai 

koordinator dan leeding sector pengelolaan PAD dengan mengkoordinasikan ke Perangkat 

Daerah Penghasil dengan membangun sinergisitas dalam peningkatan Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 413.055.416.000,00 realisasinya 

sebesar Rp. 361.926.938.341,42 atau sebesar 87,62%, sedangkan kalau dibandingan dengan 

Tahun 2020 dimana capaiannya sebesar 84,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 

370.463.460.648,14 teralisasi sebesar Rp313.042.530.522,75. 

Mengacu dengan pengelolaan pendapatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat 

daerah target yang ditetapkan pada Induk tahun 2021 sebesar Rp. 215.294.157.000,00 terealisasi 

sebesar Rp. 158.009.597.883,41 atau 73,39% . Pada perubahan tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 

231.665.157.000,00 yang realisasi sebesar Rp. 158.009.597.883,41 atau 68,21%. Kalau dibandingkan 

dengan pada induk tahun 2020 target yang ditetapkan Rp. 271.884.998.000,00  terealisasi 

125.889.328.221,12 atau 46,30%, sedangkan pada perubahan tahun 2020 ditargetkan 202.345.416.648,44  

atau capaiannya sebesar 62,22%. 
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Tabel 3.3. 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Induk (DPA-Induk) dengan Realisasi Perubahan 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 

 
 

NO 

 

URAIAN 

TARGET 

DPA INDUK 

TAHUN 2020 
( RP ) 

REALISASI 

TAHUN 2020 

( RP ) 

 

% 

1 2 3 4 5 
A PAJAK DAERAH 115.763.138.000,00 144.568.266.636,73 

 

124,88 

1 Pajak Hotel 9.149.900.000,00 2.256.244.438,73 

 

24,66 

2 Pajak Restoran 12.948.000.000,00 5.126.713.296,00 

 

39,59 

3 Pajak Hiburan 808.950.000,00 546.451.526,00 

 

67,55 

4 Pajak Reklame 2.352.000.000,00 2.989.103.663,00 

 

127,09 

5 Pajak Penerangan Jalan 26.467.653.000,00 25.067.481.131,00 

 

94,71 

6 Pajak Parkir 112.320.000,00 72.561.725,00 

 

64,60 

7 Pajak Air Tanah 1.131.000.000,00 754.276.195,00 

 

66,69 

8 Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan 

   19.753.315.000,00    

 

19.606.431.877,00 

 99,26 

9 Pajak Bea Perolehan atas 

Tanah dan Bangunan 

   43.040.000.000,00 

 

88.149.002.785,00 

 204,81 

B RETRIBUSI DAERAH 79.980.000,00 96.186.980,00 

 

120,26 

C HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH 

YANG DIPISAHKAN 

10.198.935,00 9.280.451.551,39 

 

90,99 

D LAIN-LAIN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH YANG SAH 

89.252.104.000,00 4.064.692.715,29 

 

4,55 

JUMLAH 215.294.157.000,00 158.009.597.883.41 

 

73,39 
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Tabel 3.4. 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perubahan (DPA-P) 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 

 
 

NO 

 

URAIAN 

TARGET 

DPA-P TAHUN 2021 

( RP ) 

REALISASI 

TAHUN 2021 

( RP ) 

 

% 

1 2 3 4 5 

A PAJAK DAERAH 140.763.138.000,00 144.568.266.636,73 102,70 

1 Pajak Hotel 9.149.900.000 2.256.244.438,73 24,66 

2 Pajak Restoran 12.948.000.000 5.126.713.296,00 39,59 

3 Pajak Hiburan 808.950.000 546.451.526,00 67,55 

4 Pajak Reklame 2.352.000.000 2.989.103.663,00 127,09 

5 Pajak Penerangan Jalan 26.467.653.000 25.067.481.131,00 94,71 

6 Pajak Parkir 112.320.000 72.561.725,00 64,60 

7 Pajak Air Tanah 1.131.000.000 754.276.195,00 66,69 

8 Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan Perkotaan 

19.753.315.000 19.606.431.877,00 
99,26 

` Pajak Bea Perolehan atas 
Tanah dan Bangunan 

68.040.000.000 88.149.002.785,00 
129,55 

B RETRIBUSI DAERAH 79.980.000 96.186.980 120,26 

C HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH 

YANG DIPISAHKAN 

10.198.935.000 9.280.451.551,39 90,99 

D LAIN-LAIN 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH YANG SAH 

80.623.104.000,00 4.064.692.715,29 5,04 

JUMLAH 231.665.157.000,00 158.009.597.883,41 68,21 

 

Dalam upaya mengukur dan mewujudkan akuntablitas serta transparansi dilingkungan 

pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah 

menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan 

daerah menyampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) 
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Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas : 

Entitas Akuntasi ( Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD ), terdiri atas : 

1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ); 

2) Neraca; 

3) Laporan Operasional ( LO ); 

4) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan 

5) Catatan atas Laporan Keuangan ( 

CaLK) Entitas Pelaporan ( SK-PKD ) 

terdiri atas : 

1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ); 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL); 

3) Neraca; 

4) Laporan Operasional ( LO ); 

5) Laporan Arus Kas ( LAK); 

6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan 

7) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ). 

Sejalan dengan kebijakan yaitu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dengan Opini audit yang akan diterbitkan jika Laporan keuangan dianggap 

memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan 

opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap 

telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan 

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dalam hal pencapaian indikator sasaran 

Persentase tingkat kepatuhan PD terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan 

sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mengacu pada kualitas laporan katagori baik 

dengan indikator pengukuran yang secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria : 

1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketetapatan waktu 

penyampaian laporan; 

2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan; 

3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan 

bukti dan nilai aset. 

Maka dari hal tersebut di atas penyajian indikator untuk pengukuran kinerja dapat 

diformulasikan dengan hal sebagai berikut : 
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Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual kurang lebih 40 PPK-SKPD 

atau sebesar jumlah PD yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu / total PD x 100% = 

prosentase (%) capaian. 

Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi ( Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang/SKPD ) sebanyak 40 SKPD dari total 40 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan 

Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis 

Akrual. 

Dalam hal pengelolaan Aset Daerah berupa Barang Milik Daerah adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah meliputi : 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Pengguna Barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang 

masing-masing SKPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang ( dalam hal ini PD Badan 

Keuangan Daerah ), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD, dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban atas Barang Milik 

Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk 

Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. 

Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain: 

1) Persediaan; 

2) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan; 

3) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi 

akumulasi amortisasi; 

Dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perlu dilakukan penetapan nilai barang 

milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyusutan. Agar memberikan kepastian hukum dalam 

menghitung, menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta agar penyusutan dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan terintegrasi. Peningkatan manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi 

dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk 

perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). 

Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang 

Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong 

pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar 

dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, 

pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. 

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi : 

1) pengamanan fisik, 

2) pengamanan administratif dan 

3) pengamanan hukum. 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang dalam akuntabilitas 

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dituangkan pada kegiatan yang secara koneksitas 

mendukung percepatan kebijakan dalam mempertahankan opini WTP dengan menurunkan nilai 

temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dengan faktor kompleksitas permasalahan 

pengelolaannya menuju harapan kedepan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang dapat 

dikategorikan benar, dalam hal ini memenuhi ketentuan minimal : 

a) tepat waktu; 

b) sesuai meng-entry barang milik daerah sesuai penggolongan dan kodefikasi inventaris 

Barang milik daerah dalam penggunaannya; 

c) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai tolok ukur pengukuran dalam hal ini dengan mengacu pada jumlah PD yang dapat 

menyajikan laporan barangnya dengan benar sebesar jumlah PD/jumlah seluruh PD yang 

menyampaikan Laporan x 100% atau 40/40 x 100% = 100%, sehingga mendapatkan 

prosentase hasil yang dijadikan pengukuran kinerja dengan interval keberhasilan atau kegagalan 

sebagaimana tersebut di atas. 

Dari pengukuran capaian kinerja terutama pada Indikator Persentase PD dengan hasil reviu 

laporan keuangan “memuaskan”. Target Sebesar 95% sudah dapat tercapai dengan melakukan 

perhitungan daripada penyajian khususnya berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian 

laporan keuangan tepat waktu dan benar dalam kesesuaiannya yang sekaligus berpengaruh 

strategis terhadap target dan tolok ukur yang telah ditetapkan. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mempunyai 2 fungsi selain sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan dan 

tata kelola keuangan lembaga dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah serta sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan publik 

Berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik kepada pengguna layanan dalam hal ini 

wajib pajak daerah telah dilaksanakan pengukurannya dengan melakukan metode survei kepada 

pengguna layanan dengan hasil sebagai berikut : 
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RUMUS U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan 1174 1192 1216 1477 1200 1240 1296 1307 1376  

NRR per Unsur Pelayan an  3,0573 3,1042 3,1667 3,8464 3,1250 3,2292 3,3750 3,4036 3,5833  

NRR Tertimbang per Unsur Pelayan an 0,3397 0,3449 0,3519 0,4274 0,3472 0,3588 0,3750 0,3782 0,3981  

Jumlah NRR IKM Tertimbang  0,3363 0,3415 0,3483 0,4231 0,3438 0,3552 0,3713 0,3744 0,3942 3,2880 

IKM Unit Pelayanan   82,199 

Berdasarkan hasil pengolahan data survei dari kuisioner yang diisi oleh Wajib Pajak dengan 

pengukuran ordinal sebagai berikut : 

1,00 – 1,75  atau 23,00 – 43,75 : D atau Tidak Baik 

1,76 – 2,50  atau 43,76 – 62,50 : C atau Kurang Baik 

2,51 – 3,25  atau 62, 51 – 81,25 : B atau  Baik 

3,26 – 4,00  atau 81,26 – 100,00 : A atau Sangat Baik 

Maka hasil survei Kepuasan masyarakat dari sampel 384 WP sebesar 82,199 berada dalam 

ordinal atau katagori Sangat Baik. 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya melaporkan hal-hal atas pencapaian 

tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi 

indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukur penilaian kinerja, 

dengan menyajikan dan informasi yang relevan berkaitan dengan kebutuhan dalam dalam hal 

pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan 

hasil tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan dalam tahun 2021 sebelum pada analisis atas Capaian Kinerja 

diuraikan terlebih dahulu Strategi dan kebijakan sebagai dasar percepatan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran kinerja sebagai berikut : 

 
Strategi dan Kebijakan 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 
 

Strategi Kebijakan 

Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan 

layanan publik; 

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerah, pemanfaatan asset, dan optimalisasi 

pendapatan daerah 

Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Kabupaten 

Mempertahankan opini pemeriksaan BPK – 

wajar tanpa pengecualian (WTP) 

Menggali potensi/ sumber pajak daerah dan 

retribusi daerah 

Meningkatkan penerimaan pendapatan asli 

daerah 

 
Dari Strategi dan Kebijakan tersebut di atas dimana sebagai percepatan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran dengan menciptakan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan 

meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik serta dapat mempertahankan opini 



LKJiP Bakeuda 2021    Hal 49   

WTP yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan 

aset dan optimlaisasi pendapatan daerah melalui menggali sumber-sumber potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah dengan melakukan pola 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah yang menyangkut pula 

koordinasi antar instansi terkait dalam hal ini Perangkat Daerah Penghasil. Menggali potensi 

sebagai sumber pajak daerah maupun retribusi daerah dalam peningkatan penerimaan PAD 

dilakukan dengan pola “MENTARI” Mendata dan Menagih Setiap Hari yang merupakan 

aktivitas aparatur dalam menjaring dan mendata obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi 

daerah yang baru. 

 

Dalam teori Pengembangan strategi pada analisis SWOT, terdapat empat macam tipe umum 

strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu : 

 

1. Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif), 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan memiliki peluang dan kekuatan yang 

dominan pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen tersebut berpotensial untuk 

saling dapat berinteraksi. Kekuatan dan peluang sesungguhnya merupakan keunggulan 

komparatif yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasar yang 

harus dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan 

posisi kompetitifnya. 

2. Strategi Mobilization, 

Dalam konteks ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan harus mampu 

memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk 

mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha untuk merubahnya menjadi suatu 

peluang. Dengan posisi dan kondisi seperti saat ini Badan Keuangan Daearah Kabupaten 

Tabanan yang merupakan gabungan dari tiga instansi harus mampu memobilisasi semua 

sumber daya yang ada menjadi suatu organisasi yang solid sebagai sumber kekuatan 

utama. 

3. Strategi Investment/Divesment, 

Dalam kondisi ini Organisasi memang pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang 

sangat meyakinkan tetapi Organisasi kurang ada kemampuan organisasi untuk 

meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan high cost atau inefisien. 

4. Strategi Damage Control, 

pada posisi ini strategi yang akan ditempuh harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah 

terancam dari luar tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk 

itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber dayanya dan . yang paling 

utama adalah merubah kelemahan menjadi kekuatan potensial. 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT, Badan Keuangan Daerah Kabuapten Tabanan 

merupakan kelembagaan baru gabungan dari (Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan 

Dispenda) maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan terlebih dahulu dan strategi yang 

akan dipilih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2016 – 

2021 adalah pada dua jenis yaitu : 

1. Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini dipilih mengingat adanya 

kewenangan yang sangat luas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengelola keuangan daerah (pendapatan, 

anggaran, belanja, pembiayaan) dan aset (kekayaan) daerah dalam rangka 

pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan rakyat secara efisien, efektif 

dan ekonomis. 

2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi ini dipilih 

mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan (manajemen) keuangan dan aset 

daerah maka perlu memobilisasi sumberdaya yang ada agar menjadi suatu institusi 

yang solid dan profesional untuk memasuki pasar global. 

Dari pemaparan strategi yang dihubungkan dengan hasil yang telah dicapai berdasarkan 

analisis capaian kinerja ada beberapa yang menjadi catatan dan sekaligus permasalahan yang 

harus di atasi seperti hal-hal sebagai berikut : 

1. Belum seluruhnya sumber daya aparatur memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis 

akrual pada Pemerintah Daerah. 

2. Belum tertibnya Penatausahaan aset sehingga masih terdapat ketidak sinkronan antara kode 

rekening penyusunan anggaran, kode rekening barang milik daerah, dan kode rekening 

penyusunan laporan keuangan. 

3. Belum terintegrasinya seluruh sistem aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

 

4. Belum optimalnya kesadaran stakeholders atau wajib pajak dalam melaporkan dan 

membayar kewajibannya. 

 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020. 

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan tahun 2021 dan 2020 dari masing-masing sasaran sebagai berikut : 

Sasaran : Persentase PD dengan hasil reviu laporan keuangan “memuaskan” capaian 

kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan dan target WTP dapat 

dipertahankan dengan laporan keuangan memuaskan. Tahun 2021 target capaiannya sebesar 

95%, hal ini tentu akan berdampak dan berkontribusi terhadap penilaian Opini WTP dari 

BPK, sedangkan pada tahun 2021 capaiannya masih dalam proses pemeriksaaan BPK yaitu 

berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. 

Sasaran : Relaisai capaian PAD sesuai target, dapat dibandingkan antara realisasi 

penerimaan untuk tahun 2021 dengan Realisasi penerimaan tahun 2020 yang berkaitan 

dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan dapat digambarkan pada grafik sebagai 

berikut : 
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Dari Gambaran Grafik tersebut di atas Capaian Kinerja untuk Indikator target penerimaan 

PAD tahun 2021 dan tahun 2020 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan dimana terdiri dari komponen : 
 

 

No 

 

Uraian 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Pajak Daerah 119.307.269.000 97.073.954.950 140.763.138.000 144.565.444.703,73 

2 Retribusi Daerah 79.980.000 93.916.550 79.980.000 96.186.980,00 

3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan 

10.282.963.508,75 10.285.519.016,75 10.198.935.000 9.280.451.551,39 

4 Lain-Lain PAD yang 

Sah 

72.675.204.139,69 18.435.937.703,95 80.623.104.000 4.064.692.715,29 

 Total 202.345.416.648,44 125.889.328.221,12 231.665.157.000,00 158.009.597.883,41 

 
Sasaran : Nilai LKJiP ”A”, sasaran nilai LKJiP 2020  tercapai sesuai dengan target yang 

ditetapkan yaitu Nilai LKJiP A dan setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten 

Tabanan dengan perolehan nilai 70,29 dengan katagori “BB” sedangkan target yang 

ditetapkan tahun 2021 nilai LKJiP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan nilai “A” 

dan masih dalam proses reviu pada Inspektorat Kabupaten Tabanan. 

 

3. Realisasi Kinerja 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada 

Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 

2016-2021. 

 

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan 

penggabungan atas 3 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di atas maka dapat 

digambarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun kelima 

pelaksanaan urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang mempunyai urusan dalam
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pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Perbandingan capaian kinerja dapat 

digambarkan pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2021 
 

 
 

N 

o 

 
Indikator 

Kinerja 

 
Sat 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2020 

 
Tahun 2021 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2021 
Target Ralisasi 

 2020 2021 

1 Persentase PD 

dengan hasil 

reviu laporan 

keuangan 

“memuaskan”. 

Persentase 

tingkat 

kepatuhan PD 

terhadap 

Peraturan 

Perudang-

undangan. 

% 100% 95% 95% 100% 

  Persentase 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

%  95% 95% 100% 

2. Persentase 

realisasi 

capaian PAD 

sesuai target 

Persentase 

Peningkatan 

Target dan 

Capaian PAD 

terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

% (52,78
%) 

115% 68,21% Kurang 

46,79 

3 Nilai LKJiP Nilai LKJiP  BB A N/A N/A 

 

Pencapaian target 100% pada Indikator Persentase PD dengan hasil reviu laporan 

keuangan “memuaskan”, yang didasarkan pada kewajiban dalam penyediaan dan 

penyampaian laporan dari masing-masing PPK-SKPD dengan jenis dan substansi materi 

yang dilaporkan dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dapat terlaksana 

100% dengan asumsi laporan yang disampaikan oleh PPK-SKPD perlu dilakukan 

penyikapan dan penyesuaian kembali yang dituangkan dalam aplikasi Keuangan menuju 

kualitas laporan yang benar dan tepat waktu. Dalam hal tindak lanjut terhadap laporan 

kebenaran dan wajar akan dilakukan reviu dari lembaga pemeriksa dalam hal ini Inspektorat 

Kabupaten Tabanan sehingga hasil terhadap reviu pada kriteria substansi tersebut di atas, 

pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan hasilnya dari keseluruhan sangat signifikan 

akan tetapi sebagai kebijakan dalam mempertahankan Opini WTP baru dapat diketahui 

setelah adanya reviu laporan keuangan atas pemeriksaan tahun 2021 yang dilakukan oleh 

pemeriksaan internal dan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Begitu pula halnya dengan tujuan Renstra yaitu Meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dimana sasarannya adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
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Instansi Pemerintah dengan Indikator Nilai LKJiP “A”, hal ini belum dapat diukur dan 

ditentukan nilai hasil evaluasi, mengingat proses pelaksanaan evaluasi dan sedang dilakukan 

oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan. 

Perbandingan target kinerja Badan Keuangan Daerah dengan target kinerja standar 

Nasional sesuai dengan table berikut : 

 

                  Tabel 3.5 

                 Perbandingan Capaian Kinerja Nasional 

                                                               Tahun 2020 – 2021 

 

N

o 

Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 

1 Nasional WTP N/A 

2 Provinsi WTP N/A 

3 Badan Keuangan 

Daerah 

WTP N/A 

 

4. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan altenatif solusi yang dilakukan. 

Gambaran pencapaian target Pendapatan Induk 2021 sebesar Rp. 215.294.157.000,00 

kalau dibandingkan dengan realisasi atas Perubahan tahun 2021 sebesar Rp. 158.009.597.883,41 

atau 73,39%. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra sebesar 115% kurang sebesar 

41,61%. Akan tetapi mengacu pada target Perubahan dan Realiasasi Perubahan Rp. 

231.665.157.000 dan terealisasi Rp. 158.009.597.883,41 atau 68,21% dari pencapaian target 

kinerja kurang sebesar 46,79%. Kenaikan target pada Anggaran Induk Rp. 215.294.157.000 

menjadi Rp. 231.665.157.000 sebesar Rp. 16.371.000.000 atau 7% lebih. 

Gambaran Pagu Induk dengan Realisasi DPA tahun 2021 dapat digambarkan pada 

tabel sebagai berikut : 

 

No 
 

Uraian 

DPA Induk 2021 DPA-P tahun 2021  

% 
 

Keterangan 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Pendapatan Asli 
Daerah 

215.294.157.000 158.009.597.883,41 73,39 Kurang 
41,61 

 
Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Pagu DPA-P tahun 2021 dengan Realisasi Tahun 

2021 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : 

 

No 
 

Uraian 

DPA-P tahun 
2021 

DPA-P tahun 2021  

% 
 

Keterangan 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Pendapatan Asli 

Daerah 

231.665.157.000 158.009.597.883,41 68,21 Kurang 

46,79 
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Dari gambaran tabel tersebut di atas dan melihat perbandingan yang terjadi kenaikan 

penetapan target sebesar 7% lebih yang di proyeksikan untuk pemenuhan belanja daerah. 

Untuk capaian kinerja tahun 2021 yang sasaran target ditetapkan sebesar 115% dapat 

tercapai yang realisasinya sebesar 68,21% atau kurang sebesar 46,79% yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti secara makro kondisi perekonomian dan menurunnya daya beli 

masyarakat sebagai akibat dari corona desease, sehingga terjadi penundaan dan pembatasan 

untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel, restoran 

sedangkan sektor pajak daerah ini memberikan kontribusi yang cukup significan dalam 

penerimaan daerah melalui aktivitas pariwisata, sedangkan sebagian besar obyek pajak 

daerah dilakukan penutupan operasional sehingga mengakibatkan penurunan bahkan zero 

income, dan adanya pengurangan atau rasionalisasi anggaran program/kegiatan belanja 

sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan atau kegiatan turun ke lapangan mengalami hambatan dimana didalamnya 

terdapat komponen penunjang seperti makan dan minum baik untuk kebutuhan rapat 

ataupun survey lapangan untuk dilakukan pelayanan pemungutan tidak bisa dilaksanakan.  

Beberapa hal yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, dengan 

melakukan penajaman pemahaman aparatur dengan menyelenggarakan atau mengikuti 

bimbingan teknis/pendidikan latihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik itu 

menyangkut penatausahaan secara teknis maupun administrasi serta perkembangannya, 

mengembangkan secara integrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 

berbasis Informasi Teknologi terintegrasi sehingga pengelolaan data dan informasi dapat 

tersedia dengan akurat dan akuntabel yang selama ini belum terintegrasi secara menyeluruh, 

melakukan sosialisasi atau pembinaan dalam rangka penajaman pemahaman dalam 

peningkatan kesadaran perpajakan stakeholders terutama dalam pemenuhan terhadap 

kewajibannya serta diikuti dengan menggali sumber potensi pajak/retribusi daerah sebagai 

upaya pengembangan atau inovasi dan peningkatan layanan publik, serta melakukan 

penyesuaian atau refocusing anggaran tahun 2021 terhadap program dan kegiatan dalam 

penanganan pandemic covid-19. 

Melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan online seperti halnya Pelayanan 

Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dilaksanakan Secara Online, untuk Pelaporan (e- 

SPTPD) dan pembayaran dengan memanfaatkan mode transaksi keuangan modern dan 

Online seperti melalui ATM BPD Bali, Mobile Banking BPD Bali, Internet Banking BPD 

Bali, Virtual account Bank BPD Bali serta membatasi jam pelayanan kepada masyarakat dan 

jumlah kunjungan wajib pajak dengan mengatur jarak tempat duduk dan penyediaan tempat 

cuci tangan dan hand sanitiser di ruang pelayanan. 

Membangun kesadaran Stakeholder dalam membayar pajak daerah dan retribusi 

daerah yang merupakan kewajiban atas aktivitas usaha yang dilakukan adalah hal penting 

pula dalam peningkatan pelayanan publik dalam membangun dan meningkatkan Indek 
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Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama dalam tata kelola keuangan, pendapatan maupun aset 

daerah. Akuntabilitas pelayanan dengan penyediaan basis data yang akurat, layanan cepat 

mudah dan terukur merupakan tujuan daripada pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Begitu pula halnya dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis 

Teknologi Informasi akan dilaksanakan secara bertahap, dimana pelayanan masih bersifat 

parsial dan belum terintegrasi secara total daripada jenis pelayanan yang ada dalam 

pemungutan dari 9 jenis pajak daerah, hal ini akan dilakukan pengintegrasian secara total 

berkaitan dengan aplikasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

dengan harapan terciptanya suatu data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan 

berbasis Host to Host. 

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. 

 
Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan tahun 2021 selalu mengutamakan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber 

daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tidak mengurangi 

semangat dan kualitas yang dihasilkan. Adapun sumber daya Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan tahun 2021 yang diberdayakan dalam pencapaian target kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan  daerah 

yang didukung dengan program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 kegiatan 

capaiannya 47,95% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditunjang dengan 1 

kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 82,35% Kedua Program ini berkaitan dengan 

sasaran Persentase PD dengan hasil reviu laporan keuangan “memuaskan”. 

Pencapaian sasaran Meningkatnya capaian PAD sesuai target yang ditetap 115% 

dengan dukungan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 kegiatan yang di 

amongi oleh 2 Bidang yang serapan anggarannya sebesar 77,62%, Pencapaian sasaran 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditunjang dengan Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan, serapan 

anggarannya sebesar 94,29%. 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang tentunya 

menunjang dalam pencapaian ketiga sasaran yang telah ditetapkan tentu mengedepankan 

efesiensi yang diperoleh dari penghematan dalam implementasi belanja dengan menganut 

pelaksanaan belanja sesuai dengan harga pasar. 

Dari segi kompetensi terutama dalam hal yang berkaitan dengan tugas fungsi sebagai 

pengelola pendapatan yang mencakup pengelolaan pajak dan retribusi, hal yang penting 

belum tersedianya aparatur yang memiliki komptensi dalam bidang atau Pejabat Penilai 

Pajak Daerah dan Aparatur Juru Sita dan pemahaman aparatur terhadap konsep akutansi 

masih rendah. Hal ini sangat penting kedepan sebagai penyediaan aparatur dalam suatu 
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organisasi apalagi yang bersentuhan dengan pelayanan dan tata kelola keuangan, pendapatan 

dan aset daerah Pendidikan dan Latihan maupun kebutuhan dalam Bimbingan Teknis  

kepada aparatur yang pada nantinya dapat difungsikan sebagai aparatur yang kompeten  

dalam sinergisitas tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah. 

 

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapain kinerja 

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan 

pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. 

Adapun keselarasan program dan kegiatan sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran 

dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6. 

Sasaran, Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2021 
 
 

Sasaran Indikator Program Kegiatan Target Realisasi % 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolan 
keuangan daerah 

Persentase tingkat 
kepatuhan PD 
terhadap 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 

269.595.817.421 119.891.411.657 47,95 

      

      

   1. Koordinasi dan 
Penyusunan 

Rencana 
Anggaran 

Daerah 
2. Koordinasi dan 

Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Daerah 
3. Koordinasi 

dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi dan 
Pelaporan 

Keuangan 
Daerah 

4. Penunjang 
Urusan 

Kewenangan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

 

1.477.572.900 

 

 

 
 

 

38.675.000 

 

 

 

 

78.588.300 

 

 

 

 

 

 

248.452.093.557 

1.306.569.100 

 

 

 

 

 

35.759.725 

 

 

 

 

65.851.600 

 

 

 

 

 

 

118.483.231.232 

88,43 

 

 

 

 

 

92,46 

 

 

 

 

83,79 

 

 

 

 

 

 

47,69 

Meningkatnya 

kualitas 
pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 
 

Persentase 

peningkatan 
Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Pengelolaan 

Barang Milik 
Daerah 

  
168.906.460 

 
139.086.085 

 
82,35 

  

 1. Pengelolaan 
Barang Milik 

Daerah 

168.906.460 139.086.085 82,35 

Meningkatnya 

kontribusi 

PAD terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

Persentase 

peningkatan 

target dan 

capaian PAD 
terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

  

1.076.273.130 

 

 
835.352.395 

 

 
77,62 
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   1. Kegiatan 

Pengelolaan 
pendapatan 

Daerah 
 

1.076.273.130 835.352.395 77,62 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Badan 
Keuangan 

Daerah 

Nilai LKJiP Program 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintaha

n Daerah 

Kabupaten/

Kota 

  

35.225.811.685 

 

 
33.216.157.294 

 

94,29 

   1. Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 
2. Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 
3. Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 
4. Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

5. Penyediaan 
Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
6. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

5.000.000 

 
 

 

 

 
 

22.919.013.864 

 

 
 

 

277.387.906 

 
 

 

 

9.612.867.065 
 

 

 

 
 

 

1.946.515.100 

 
 

 

 

 
465.027.750 

4.215.000 

 
 

 

 

 
 

21.732.313.497 

 

 
 

 

259.785.950 

 
 

 

 

9.093.380.880 
 

 

 

 
 

 

1.674.204.467 

 
 

 

 

 
452.257.500 

84,30 

 
 

 

 

 
 

94,82 

 

 
 

 

93,65 

 
 

 

 

94,60 
 

 

 

 
 

 

86,01 

 
 

 

 

 
97,25 

 

 

Dari gambaran pencapaian terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan tersebut di 

atas yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 53,78% yang merupakan suatu hasil 

yang kurang dengan tetap mengacu pada efesiensi dan efektifitas. Ke depan berkaitan 

dengan program/kegiatan setidaknya terus dilakukan inovasi, hal ini penting dilakukan 

dalam pengembangannya yang tentunya diharapkan dapat menunjang dan mempercepat 

dalam pencapaian target maupun sasaran. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Untuk melaksanakan kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / 

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 yang didukung dengan 

Belanja Daerah sebesar Rp. 286.517.921.032,00. 

Berdasarkan kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Angaran 2021 dan 

Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021, ikhtisar realisasi pencapaian 
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Target Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah  

dari Belanja Derah terealisasi 53,78% atau sebesar Rp. 154.082.007.431,00 dari Pagu yang 

dialokasikan dalam DPA P / DPPA SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 

sebesar Rp. 286.517.921.032,00. 

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per kegiatan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7. 

Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2021 

 
No PROGRAM / KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
PAGU DPA REALISASI % 

1 2 3 4 5 

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

35.225.811.685,00. 33.216.157.294,00. 94,29 

 Perencanaan,Penganggan , dan 

Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah 

5.000.000,00. 4.215.000,00. 84,30 

 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

3.000.000,00. 
 

2.000.000,00. 

2.728100,00. 
 

1.486.900,00. 

90,95 
 

74,38 

 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

22.919.013.864,00. 21.732.313.497,00. 94,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

22.917.931.464,00. 
 

1.082.400,00. 

21.731.265.047,00. 
 

1.048.450,00. 

94,82 
 

96,86 
 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.387.906,00. 259.785.950,00. 93,65 

1. Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
4. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 
6. Penyediaan Bahan/Material 
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

1.675.200,00. 
 
 

3.271.856,00. 
 

84.564.500,00. 
26.926.450,00. 

 
1.395.000,00. 

 
135.854.900,00. 

23.700.000,00. 

1.537.700,00. 
 
 

3.221.000,00. 
 

82.953.500,00. 
24.886.250,00. 

 
625.000,00. 

 
128.382.500,00. 

18.180.000,00. 

91,79 
 
 

98,45 
 

98,09 
92,42 

 
44,80 

 
94,50 
76,71 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

9.612.867.065,00. 9.093.380.880,00. 94,60 

 1. Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

2. Pengadaan Mebel 
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

9.275.888.700,00. 

 

9.275.888.700,00. 
137.478.365,00. 

8.774.194.450,00. 

 

191.400.000,00. 
127.786.430,00. 

94,59 

 

95,94 
92,95 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.946.515.100,00. 1.674.204.467,00. 86,01 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

13.740.000,00. 
269.000.000,00. 

 
1.663.775.100,00. 

12.147.600,00. 
201.628.925,00. 

 
146.042.7942,00. 

88,41 
74,95 

 
87,78 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

465.027.750,00. 452.257.500,00. 97,25 
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 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainn 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

43.146.550,00. 
 
 
 

16.550.000,00. 
 

399.931.200,00. 
 

5.400.000,00. 

37.914.150,00. 
 
 
 

16.445.000,00. 
 

397.898.350,00. 
 

0 

87,87 
 
 
 

99,37 
 

99,49 
 
- 

PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

250.046.929.757,00 119.891.411.657,00. 47,95 

Koordinasi dan Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

1.477.572.900,00. 1.306.569.100,00. 88,43 

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA 
dan PPAS 

2. Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS 

3. Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi RKA-SKPD 

4. Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi DPA-SKPD 

5. Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD 

6. Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD 

210.138.300,00. 
 

211.721.600,00. 
 
 

27.098.100,00. 
 

38.413.500,00. 
 

384.721.300,00. 
 
 
 

605.480.100,00. 
 

 

192.239.650,00. 
 

183.125.000,00. 
 
 

18.979.900,00. 
 

33.212.725,00. 
 

354.059.200,00. 
 
 
 

524.952.625,00. 

91,48 
 

86,49 
 
 

70,04 
 

86,46 
 

92,03 
 
 
 

86,70 

Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan  Daerah 

38.675.000,00. 35.759.725,00. 92,46 

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas 
Daerah 

2. Penyusunan Petunjuk Teknis 
Administrasi Keuangan yang 
Berkaitan dengan Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas serta 
Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 

25.825.000,00 
 

12.850.000,00. 

23.968.575,00. 
 

11.791.150,00. 

92,81 
 

91,76 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Daerah 

78.588.300,00. 65.851.600,00. 83,79 

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban 

2. Koordinasi Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Bulanan, Triwulanan dan 
Semesteran 

3. Konsolidasi Laporan Keuangan 
SKPD, BLUD dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

4. Koordinasi dan Penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Provinsi dan 
Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota 

5. Penyusunan Sistem dan Prosedur 
Akuntansi dan Pelaporan 

3.816.300,00. 
 
 
 

11.934.800,00. 
 
 
 

2.499.800,00. 
 
 

18.272.200,00. 
 
 
 
 
 
 
 

42.065.200,00. 

3.102.500,00. 
 
 
 

5.839.000,00. 
 
 
 

2.002.900,00. 
 
 

16.974.300,00. 
 
 
 
 
 
 
 

37.932.900,00. 

81,30 
 
 
 

48,92 
 
 
 

80,12 
 
 

92,90 
 
 
 
 
 
 
 

92,18 
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Keuangan Pemerintah Daerah 

Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

248.452.093.557,00 118.483.231.232,00. 47,69 

1. Analisis Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan 
Pokok dan Bunga Pinjaman 
Pemerintah Daerah 

2. Analisis Perencanaan dan 
Penyaluran Bantuan Keuangan 

3. Pengelolaan Dana Darurat dan 
Mendesak 

4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil 
Kabupaten/Kota 

2.093.850.000,00. 
 
 
 

225.710.938.770,00. 

 

3.405.718.787,00. 
 

17.241.586.000,00. 
 

 

1.400.053.849,00. 
 
 
 

101.494.454.170,00. 
 

821.495.693,00. 
 

14.767.227.520,00. 

66,87 
 
 
 

44,97 
 

24,12 
 

85,65 

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

168.906.460,00. 139.086.085,00. 82,35 

 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 168.906.460,00. 139.086.085,00. 82,35 

 

 

1. Penyusunan Standar Harga 
2. Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 
3. Penatausahaan Barang Milik 

Daerah 
4. Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, dan Penghapusan 
Barang Milik Daerah 

4.242.300,00. 
18.138.130,00. 

 
35.429.600,00. 

 
35.429.600,00. 

2.983.650,00. 
14.553.980,00. 

 
32.110.600,00. 

 
89.437.855,00. 

 
 

70,33 
80,24 

 
90,63 

 
80,50 

 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

1.076.273.130,00. 835.352.395,00. 77,62 

 

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 
 

1.076.273.130,00. 835.352.395,00. 77,62 

 

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

2. Pendataan dan Pendaftaran Objek 
Pajak Daerah 

3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

4. Penilaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBBP2) serta Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

5. Penetapan Wajib Pajak Daerah 
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak 

Daerah 
7. Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah 

30.608.100,00. 
 

52.895.450,00. 
 

386.543.870,00. 
 

162.601.750,00. 
 
 
 
 

111.363.730,00. 
204.011.380,00. 

 
128.248.850,00. 

28.783.100,00. 
 

39.838.700,00. 
 

307.290.545,00. 
 

149.993.550,00. 
 
 
 
 

92.339.050,00. 
126.451.300,00. 

 
90.656.150,00. 

94,04 
 

75,32 
 

79,50 
 

92,25 
 
 
 
 

82,92 
61,98 

 
70,69 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Dari penjabaran dan pemaparan evaluasi hasil kinerja pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2021 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja 

yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 khususnya pada Indikator 

Persentase PD dengan hasil reviu laporan keuangan “memuaskan” dari target yang 

ditetapkan 95% terealisasikan 100% dengan pengukuran secara kuantitatif dari kualitatif 

kriteria sebagai berikut : 

1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketetapatan waktu 

penyampaian laporan; 

2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan; 

3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan 

bukti dan nilai aset. 

Dari keempat kriteria tersebut di atas diasumsi dalam pengukuran dengan pendekatan rumus 

atau pola Jumlah PPK-SKPD yang menyampaikan laporan dalam kesesuaian tersebut diatas 

dibagi dengan jumlah keseluruhan Perangkat Daerah dikalikan 100% sehingga mendapatkan 

prosentase hasil selanjutnya membandingkan dengan prosentase yang ditetapkan. 

Pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan hasilnya dari keseluruhan sangat significan 

akan tetapi sebagai kebijakan dalam mempertahankan Opini WTP baru dapat diketahui 

setelah adanya reviu laporan keuangan atas pemeriksaan tahun 2021 yang dilakukan oleh 

pemeriksaan internal maupun eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Penerimaan yang dibebankan pemungutan yang dikelola Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 sebesar Rp. 231.665.157.000 dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 158.009.597.883,41 atau 68,21%. Hal ini tercapai dari target yang ditetapkan 

pada Renstra sebesar 115% atau  kurang 46,79%. . 

Keberadaan hasil pencapaian yang ditargetkan pada Renstra sebesar 115% 

mengalami ketidakberhasilan kurang sebesar 46,79% yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adanya pengurangan atau rasionalisasi anggaran program/kegiatan yang 

difokuskan pada penanganan covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan besaran nilai 

program dan kegiatan Perangkat Daerah dan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan 

khususnya melibatkan pelayanan kepada masyarakat dan atau kegiatan turun ke lapangan 

seperti pendataan, penilaian maupun penagihan mengalami hambatan dimana didalamnya 

terdapat komponen penunjang seperti makan dan minum baik sebagai kebutuhan rapat 

ataupun survey lapangan untuk melakukan pelayanan pemungutan tidak bisa secara optimal 

dilaksanakan. Selain itu pula penurunan penerimaan yang diakibatkan juga oleh adanya 

penundaan dan pembatasan untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah khususnya dari 
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sektor pajak hotel, restoran sedangkan sektor pajak daerah ini memberikan kontribusi yang 

cukup significan dalam penerimaan daerah melalui aktivitas pariwisata, sedangkan sebagian 

besar obyek pajak daerah yang bergerak dibidang kepariwisataan dilakukan penutupan 

operasional sehingga mengakibatkan penurunan bahkan zero income. 

Dari sisi serapan pencapaian anggaran belanja yang dialokasikan dana pada DPAP 

tahun 2021 sebesar Rp. 286.17.921.032,00 terealisasi sebesar Rp154.082.007.431,00 atau 

53,78% disebabkan oleh dibeberapa belanja pada sub kegiatan realisasinya sangat rendah 

dan tidak dilakukan eksekusi dalam implementasi.  

 
B. Saran 

 
Dari uraian dan pemaparan hasil capaian kinerja tersebut diatas, dapat disarankan 

kepada seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut : 

 

1. Melakukan evaluasi tehadap keseluruhan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung 

jawab Perangkat Daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

maupun Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

2. Membuka dan membangun ruang koordinasi serta komunikasi baik internal maupun 

eksternal, hal ini diperlukan sebagai langkah dalam menciptakan akuntabilitas dan 

kondusifitas pelaksanaan tugas fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

aset daerah. 

3. Meningkatkan layanan publik dalam tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah 

yang menjadi urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang disamping sebagai Perangkat 

Daerah juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau 

Bendahara Umum Daerah (BUD). 

4. Mengembangkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berbasis Informasi 

Teknologi terintegrasi baik internal dan eksternal dengan stakeholder lintas Perangkat 

Daerah dengan mengintegrasikan Host to Host sehingga pengelolaan data dan informasi 

dapat tersedia lebih cepat dan akuntabel. 

5. Melakukan penajaman pemahaman aparatur dengan menyelenggarakan atau mengikuti 

bimbingan teknis/pendidikan latihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik itu 

menyangkut teknis maupun administrasi serta perkembangannya dalam tata kelola 

keuangan, pendapatan dan aset daerah. 



 

 



 

 

 

Kepala Badan Keuangan 

Daerah 

 

 

 

 
 
 

Jabatan Fungsional 

 
 

Sekretariat 

 

 
 

 

Sub Bag. Umum dan 

Kepegawaian 

 

 

Sub Bag. Keuangan 

 
 

 

Sub Bag. Perencanaan dan 

Pelaporan 

 

 

 
 

Bidang PBB-P2 dan 

BPHTB 

Bidang Pajak Daerah 

Lainnya,Dana Transfer 

dan Penerimaan lain-lain 

 
Bidang Anggaran 

 
Bidang Perbendaharaan 

 
Bidang Aset 

Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan 

 
 

 

Sub Bidang Pendapatan 

dan Penerbitan SKPD 

 

 
 

Sub Bidang 

Pelayanan,Data, 

Evaluasi dan Pelaporan 

 

 

Sub Bidang Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan, dan 

Penerbitan PD 

 

 
Sub Bidang Pelayanan 

Pajak Daerah Selain 

PBB-P2 dan BPHTB 

 
Sub Bidang 

Perencanaan Anggaran 

 

 

 

Sub Bidang Penyusunan 

Anggaran 

 
 

Sub Bidang Belanja 

Gaji 

 

 

 

Sub Bidang Belanja 

Non Gaji 

 

Sub BidangAnalisa 

Kebutuhan dan 

Pengadaan 

 

Sub Bidang 

Penatausahaan dan 

Penghapusan Aset 

 
Sub Bidang Pembukuan 

 

 
 

 

Sub Bidang Verifikasi 

 

 
Sub Bidang Pelayanan 

BPHTB 

 
Sub Bidang DanaTransfer , 

penerimaan lain-lain, Evaluasi 

Pelaporan 

 

Sub Bidang 

Pengendalian Anggaran 

 
Sub Bidang Kas Daerah 

Sub Bidang Pemanfaatan, 

Penggunaan danPemeliharaan 

Aset 

 
Sub Bidang Pelaporan 

 

 

 

UPT 


