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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Gambaran Umum SKPD 

 Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit 

organisasi yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo nomor 11 tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 55 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan 

Keuangan Kabupaten Gorontalo dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola 

administrasi keuangan daerah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 

Sekretariat dan 5 Bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang 

Akuntansi, Bidang Aset, dan Bidang Perencanaan Pengembangan dan 

Pengendalian Pendapatan Daerah. 

Badan Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo 

nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo 

nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dengan susunan 

organisasi sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat membawahkan: 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Pendapatan membawahkan : 

a. Sub Bidang Pajak Daerah 

b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya 

c. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 

4. Bidang Akuntansi membawahkan: 

a. Sub Bidang Akuntansi  

b. Sub Bidang Bina Akuntansi Perangkat Daerah 

c. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan 
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5. Bidang Anggaran membawahkan: 

a. Sub Bidang Anggaran 

b. Sub Bidang Pembiayaan 

c. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Anggaran 

6. Bidang Aset membawahkan : 

a. Sub Bidang Aset Bergerak 

b. Sub Bidang Aset TidakBergerak 

c. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Aset 

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan membawahkan : 

a. Sub Bidang Perencanaan 

b. Sub Bidang Pengembangan 

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya, 

Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia 

sebagai penggerak roda organisasi sebanyak 75 personil dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan: 

a. Golongan IV            : 5Orang 

b. Golongan III                           :52Orang 

c. Golongan II   :18Orang                               

d. Golongan I                                       : -Orang 

2. Jumlah pegawai menduduki jabatan struktural : 

a. Eselon II/B                                             : 1Orang 

b. Eselon III/A            :1Orang                           

c. Eselon III/B              : 5Orang 

d. Eselon IV/A                                         : 17Orang 

3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan umum (formal) : 

a. Doktor (S3) : -Orang  

b. Pasca Sarjana (S2)                             : 7Orang 

c. Sarjana  (S1) :34Orang 
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d. Sarjana Muda (D3)  : 6Orang 

e. SLTA                            :24Orang 

f. SLTP      :-Orang  

g. SD          :-Orang 

4. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan: 

a. PIM IV : 10Orang 

b. PIM III :   7Orang 

c. PIM II :   1Orang 

  
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Sebagaimana peraturan Bupati Gorontalonomor 11 tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 55 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan 

Keuangan Kabupaten Gorontalomempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan desentralisasi di Bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan 

danAset Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dengan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset daerah; 

2. Pengelolaan administrasi keuangan daerah; 

3. Pelaksanaan pelayanan umum; 

4. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas; 

 Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, maka Badan 

Keuangan dibagi menjadi: 

a. Kepala Badan 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan mempunyai 

fungsi: 
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 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah;  

 penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah;  

 pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

 penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

 penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPerangkat 

Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat 

Daerah;  

 pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah;  

 pelaksanaan pemungutan pajak daerah;  

 penetapan Surat Penyediaan Dana;  

 penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah;  

 pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;  

 penyajian informasi keuangan daerah; 

 pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah; 

 penelitian dan pemberian pertimbangan  persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada 

Pengelola Barang; 

 penelitian dan pemberian pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang 

milik daerah kepada Pengelola Barang; 
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 pemberian pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas pengajuan 

usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Bupati; 

 pemberian pertimbangan kepada pengelola barang  untuk mengatur 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang  milik daerah;  

 pemberian pertimbangan kepada pengelola barang  atas pelaksanaan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh 

Bupati atau DPRD; 

 pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah dalam 

membantu Pengelola Barang; 

 pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati 

melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; 

 pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; 

 pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah 

dalam membantu Pengelola Barang; 

 penyusunan laporan barang milik daerah; dan 

 pelaksanaan fungsi-fungsilainnya sesuai dengantugas dan  fungsi 

kedinasan 

 
b. Sekretaris 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan 

mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, 

keuangan program, mengevaluasi dan melaporkan serta melkasanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai   fungsi: 

 perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang 

berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi; 
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 pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis 

administrasi di lingkungan Badan; 

 pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum, dan 

keuangan serta monitoring dan evaluasi Badan; 

 pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat, 

kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Badan; 

 pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset Badan; 

 pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan; 

 pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup 

Badan; 

 pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 

kegiatan Badan; 

 pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan; 

dan pelaksanaanfungsi-fungsi lainnyasesuai dengan tugas dan fungsi  

kedinasan 

Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka 

belanja kegiatan Badan, laporan prognosis, laporan keuangan, 

perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, serta tugas-tugas lain 

sesuai fungsi kedinasan. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Badan  yang 

meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, melaksanakan 

pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah 

tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda 

berharga/alat pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan 

pegawai, statistik pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan 

pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta 

tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. 
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3) Sub Bagian Perencanaan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan dan 

pengendalian rencana program kegiatan Badan, serta tugas-tugas lain 

sesuai fungsi kedinasan. 

 
c. Bidang Pendapatan 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyusun dan 

merumuskan telaah/kajian dan tindak lanjut terhadap hal-hal terkait 

tugas pokok dan fungsi Bidang pendapatan, melaksanakan sebagian tugas 

Badan dibidang pendapatan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 

 perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan penetapan pajak 

daerah; 

 pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penghimpunan 

dan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Daerah; 

 penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah; 

 penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 pelaksanaan dan pendistribusian, serta penyimpanan surat-surat 

perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan 

Pajak Daerah; 

 perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur, penagihan, dan 

keberatan; 

 pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 

Pendapatan Daerah lainnya, serta melakukan penghapusan 

tunggakan; 

 pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, restitusi, kompensasi, dan permohonan banding; 

 pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan; 

 pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  

kedinasan. 
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Bidang Pendapatan membawahkan : 

(1) Sub BidangRetribusi dan Pendapatan Lainnya 

Mempunyai tugas melakukan pendataan terhadap objek dan subjek 

Pajak Daerah, melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan 

pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD), melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

Lebih Bayar (SKRDLB), menyiapkan dan mendistribusikan suratdan 

dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan,melakukan 

penagihan retribusi daerah dan pendapatan lainnyayang telah 

melampaui batas waktu jatuh tempo,memproseskadaluarsa penagihan 

dan penghapusan tunggakanretribusi daerah dan pendapatan lainnya, 

memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasiretribusi daerah dan 

pendapatan lainnya, memproses permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, 

melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), memproses 

Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding, memproses 

kompensasi retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, 

mengadakan penelitian lapangan retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya, melakukan penelitian lapangan atas permohonan 

keberatan dan pengurangan retribusi dan pendapatan 

daerahlainnyaserta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai 

dengantugas  kedinasan. 

(2) Sub BidangPajak Daerah 

 Mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yang 

meliputi penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak terutang, dan kegiatan penagihan pajak daerah serta 

pengawasan penyetorannya, menyiapkan, mendistribusikan dan 

memproses pengembalian blanko/formulir Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Surat Setoran Pajak Daerah 
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(SSPD) BPHTB dan Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD), membentuk dan memelihara Basis Data (Data Base) 

Wajib Pajak Daerah, serta menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD), melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek 

dan subjek Pajak Daerah, membuat Nota Perhitungan Ketetapan Pajak 

Daerah Terutang/Nihil/Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan/Lebih 

Bayar, melaksanakan Penagihan Pajak Daerah Terutang berdasarkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat  Daerah), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (Perangkat Daerah KB), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (Perangkat Daerah KBT) dan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), melaksanakan 

pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan Setoran Pajak Daerah dan 

Piutang Pajak Daerah, melaksanakan penagihan terhadap Piutang Pajak 

Daerah, meneliti, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian dan 

kebenaran penyampaian SSPD BPHTB, memfasilitasi dan menyelesaikan 

sengketa, keberatan dan banding di Bidang Perpajakan Daerah, 

melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan di Bidang Perpajakan 

Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan tugas  

kedinasan. 

(3) Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 

mempunyai tugas mengelola dan menganalisa data sebagai bahan 

perumusan kebijakan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan 

daerah, menyusun dan  merumuskanbahan untuk pengendalian 

pencapaian target pendapatan daerah, menghimpun, mempelajari dan 

melakukan kajian atas penerapan peraturan perundang-undangan 

terkait pendapatan daerah, menilai, mengevaluasi, dan menyusun 

laporan capaian kinerja pendapatan daerah, menyusun dan  

merumuskannaskah, dokumen dan pelaporan terkait pendapatan daerah 

serta mendokumentasikan seluruh kegiatan pada Bidang Pendapatan 

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai  dengan tugas kedinasan. 

d. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan 
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Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang 

Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, 

dengan fungsi sebagai berikut : 

 Perumusan kebijakan teknis perencanaan target pendapatan daerah, 

pengembangan nilai dan penyesuaian tariff pajak dan retribusi daerah 

serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; 

 Pelaksanaan inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah serta 

penerimaan daerah lainnya; 

 Pelaksanaan pemutahkiran data pajak dan retribusi daerah; 

 Pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis produktivitas, 

pendataan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

 Pelaksanaan rekomendasi usul potensi pengembangan pajak dan 

retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya; 

 Pelaksanaan proses mekanisme keberatan pajak dan retribusi daerah; 

 Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

 Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

 Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah; 

 perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

 pelaksanaaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait 

dengan pendapatan daerah; 

 perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

 perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat; 

 perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah  yang 

berbasis teknologi informasi, 

 pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah; 

 pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan 

retribusi; 
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 penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah 

baik internal maupun eksternal; 

 pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

 pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; 

 pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

 pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  fungsi  

kedinasan. 

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 

membawahkan : 

(1) Sub BidangPerencanaan 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan invetarisasi pajak, 

retribusi dan pendapatan lainnya, menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis perencanaan penetapan target pajak, retribusi dan 

pendapatan daerah lainnya, menyiapkan dan mengelola data serta 

inventarisasi pajak retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, 

menyiapkan bahan rekomendasi usulan penetapan target pajak, retribusi 

dan pendapatan asli daerah lainnya, menyuiapkan bahan pemetaan data 

wajib pajak dan retribusi daerah, melakukan verifikasi dan rekomendasi 

atas pengajuan keberatan pengenaan pajak dan retribusi daerah dan 

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

(2) Sub Bidang Pengembangan  

mempunyai tugas  melaksanakan pengembangan potensi pajak, retribusi 

dan pendapatan daerah lainnya serta melaksanakan penyuluhan dan 

pembinaan pada wajib pajak dan retribusi daerah, menyiapkan bahan 

dan melaksanakan pengembangan potensi pajak, retribusi dan 

pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pendataan dan mengelola 

data terkait pemutakhiran data obyek dan subjek pajak, retribusi dan 

pendapatan asli daerah lainnya, menyiapkan bahan pembinaan dan 

penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan keberatan pajak dan 

retribusi daerah, menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan pajak 
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dan retribusi daerah dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 

tugas kedinasan. 

(3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 

 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan analisa data sebagai 

bahan permusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pendapatan target pendapatan daerah, melaksanakan dan mengevaluasi 

pencapaian target  pendapatan daerah, menyusun laporan evaluasi 

kinerja pendapatan daerah, mempelajari dan menyiapkan bahan terkait 

revisi kebijakan pemerintah daerah tentang pajak, retribusi dan 

pendapatan daerah lainnya, mengelola data tunggakan dan piutang 

pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, mengelola Sistem 

Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan bahan teguran dan 

sanksi atas tunggakan pajak dan retribusi daerah serta melaksanakan 

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

 
e. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan  telaah/kajian dan  

tindak  lanjut  terhadap  hal-hal  terkait  tugas  pokok  dan  fungsi  Bidang  

Akuntansi, melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang 

Akuntansi,serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai  dengan tugas  

kedinasan. Fungsi bidang akuntansi : 

 Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 Pengelolaan administrasi keuangan mengenai penerimaan-

penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran menurut tujuannya; 

 Persiapan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan nota 

keuangan; 

 Penerimaan, penelitian dan penilaian realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
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 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan 

kedinasan. 

Bidang Akuntansi membawahkan : 

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Mempunyai tugas mengarsipkan setiap bukti penerimaan dan 

pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah yang sebelumnya telah 

dibukukan pada Buku Kas Daerah, baik lembaran asli maupun lembar 

tindasan, meneliti kebenaran angka-angka yang ada pada Buku Kas 

Daerah dengan bukti-bukti yang ada dan membukukan pada Buku Besar 

Penerimaan dan Buku Besar Pengeluaran, menyusun laporan triwulan, 

laporan semester dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. 

(2) Sub BidangBinaan Akuntansi Perangkat Daerah 

Mempunyai tugas membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan administrasi keuangan, mengevaluasi pelaksanaan sistem 

dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran Perangkat Daerah, membantu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar 

akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perangkat 

Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. 

(3) Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi 

 Mempunyai tugas mengelola dan menganalisa data sebagai bahan 

perumusan kebijakan penatausahaan keuangan daerah, menyusun dan 

merumuskanbahan untuk perumusan kebijakan akuntansi daerah, 

menghimpun, mempelajari dan melakukan kajian atas penerapan 

peraturan perundang-undangan terkait sistem akuntansi keuangan 

daerah, menyusun catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

serta mengkaji dan menganalisis kinerja keuangan daerah, menyusun 
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dan  merumuskannaskah, dokumen dan pelaporan terkait 

penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah serta 

mendokumentasikan seluruh kegiatan pada bidang akuntansi, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan. 

f. Bidang Anggaran 

Bidang  Anggaran  mempunyai  tugas menyusun  dan  merumuskan  

telaah/kajian dan  tindak  lanjut  terhadap  hal-hal  terkait  tugas  pokok  

dan  fungsi  Bidang  Anggaran, melaksanakan    tugas di  Bidang  

Pengganggaran,serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 

tugas kedinasan. Fungsi Bidang Anggaran: 

 perumusanprosedur penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 

 pengendalian penyusunan anggaran; 

 perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran 

kas; 

 pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 

 pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 

 pengelolaanutang dan piutang daerah; 

 penyusunanpetunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; dan 

 pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  dengan tugas  dan fungsi  

kedinasan. 

Bidang Anggaran membawahkan : 

(1) Sub Bidang Anggaran  

mempunyai tugasmelaksanakan verifikasi RKA/RKPA-Perangkat Daerah 

dan Dokumen Pelaksanaan AnggaranDPA/DPPA-Perangkat Daerah pada 

Badan Daerah, menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
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Anggaran DPA/DPPA-Perangkat Daerah) pada Badan Daerah, menerima, 

memeriksa dan meneliti Surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari 

bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, merekap dan 

mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan membuat bukti 

rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara 

pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, menerima dan memeriksa SPJ 

fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah, 

merekap SPJ fungsional dari seluruh Perangkat Daerah, memberikan 

pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 

pengeluaran,melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan 

meneliti dokumen SPM, menyusun dan mengusulkan besaran dana 

alokasi desa, bantuan partai politik, belanja bagi hasil pada pemerintah 

desa, mengevaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus, Data Sisa Hasil 

Tender, Hibah dan Bantuan sosial, menyusun prioritas plafon anggaran 

Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan PPAS Perangkat Daerah, 

menyusun standar harga dan standar kegiatan pemerintah daerah, serta 

melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan tugas    kedinasan 

(2) Sub Bidang Pembiayaan 

mempunyai tugasmenyiapkanbahan penyusunan kebijakan perencanaan 

anggaran daerah pada Dinas Daerah, menyiapkanbahan penyusunan 

rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Badan Daerah, 

menelitidokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan 

penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum 

daerah, menyusun anggaran kas menyiapkan Surat Penyediaan Dana 

(SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas, menelitidan 

memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat 

pertanggungjawaban (SPJ) Gaji, melaksanakanpengadministrasian 

pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, 

menelitikelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembayaran, melaksanakanpembukuan dan 

pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa 

kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas, 



 

LKIP Tahun 2018  - Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Page 19 
 

memeriksa,menganalisis, dan mengevaluasi pertanggungjawaban 

pendapatan/penerimaan kas, menyusundan menyediakan laporan 

penerimaan dan pengeluaran kas, melaksanakanrekonsiliasi data 

penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi 

kas, melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah, 

melaksanakan pengelolaan utang piutang daerah, menyusundan 

menyediakan laporan aliran kas secara periodik, melaksanakanregister 

atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) belanja Perangkat Daerah, melaksanakan proses penerbitan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dan daftar pengantar Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), meneliti dan memberikan pembebanan 

rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) 

Non Gaji, meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan 

atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Non Gaji, 

melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait 

dalam rangka pengendalian kas, menyusun dan membuat laporan 

realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D), melaksanakankoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait 

dan melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat 

Daerahserta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan tugas  

kedinasan. 

(3) Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran 

mempunyai tugas menyusun dan  merumuskanbahan penyusunan 

kebijakan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerahmenghimpun, mempelajari dan melakukan kajian atas penerapan 

peraturan perundang-undangan terkait anggaran daerah, menyusun dan  

merumuskanbahan penyusunan Standar Harga dan Standar Kegiatan 

Pemerintah, menganalisadan mengkaji permohonan hibah dan bantuan 

sosial,  menyusun dan  merumuskannaskah, dokumen dan pelaporan 

terkait anggaran daerah serta mendokumentasikan seluruh kegiatan 
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pada Bidang Anggaran,sertamelaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  

dengan tugas  kedinasan. 
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g. Bidang Aset  

Bidang Aset mempunyai tugas menyusun  dan  merumuskan  

telaah/kajian dan  tindak  lanjut  terhadap  hal-hal  terkait  tugas  pokok  

dan  fungsi  Bidang  Aset, melaksanakan sebagian tugas Badandi Bidang 

Aset,serta melaksanakan tugas-tugas lainnyasesuai  dengan tugas  

kedinasan dengan fungsi sebagai berikut : 

 penyusunanrencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 

daerah; 

 penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik 

daerah; 

 penyelenggaraanpemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan 

pengendalian barang milik daerah; 

 penyelenggaraanpenyimpanan, penyaluran, perawatan dan 

pemeliharaan barang milik daerah; 

 pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  fungsi  

kedinasan. 

Bidang Aset membawahkan : 

(1) Sub BidangBarang bergerak 

Sub Bidang  Aset Bergerak  mempunyai  tugasmenyiapkan bahan 

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), 

menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

(DKPBMD), melakukan pengamanan barang milik daerah Sub Bidang 

Aset Bergerak, melakukan pengawasan dan pengendalian aset 

pemerintah daerah, melakukan penyimpanan dan penyaluran barang 

milik daerahmengadakan perawatan dan pemeliharaan barang 

inventaris, melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah, melakukan penatausahaan 

barang milik daerah, melaksanakan dan memproses penghapusan 

barang milik daerah serta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  

dengan tugas  kedinasan. 
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(2) Sub BidangBarang tidak bergerak 

Sub Bidang Aset Tidak  Bergerak  mempunyai  tugasmenyiapkanbahan 

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), 

menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

(DKPBMD), melakukan pengamanan barang milik daerah, melakukan 

pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah, 

melakukanpenyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, 

mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris, melakukan 

penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 

milik daerah, melakukan penatausahaan barang milik daerah, 

melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah serta 

melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan tugas kedinasan. 

(3) Sub BidangAnalisis, Evaluasi dan Pelaporan Aset 

mempunyai tugas mengeloladan menganalisa data sebagai bahan 

perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, 

menyusun dan  merumuskanbahan penyusunan analisis standar harga 

barang Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak, menghimpun, 

mempelajari dan melakukan kajian atas penerapan peraturan 

perundang-undangan terkait barang milik daerah, melakukananalisa, 

evaluasi dan pemetaan terhadap keberadaan barang milik daerah, 

menyusun dan  merumuskannaskah/dokumen dan pelaporan terkait 

pengelolaan barang milik daerah serta mendokumentasikan seluruh 

kegiatan pada Bidang Aset serta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  

sesuai  dengan tugas   kedinasan. 

 
1.3 Struktur Organisasi 

 Dalam rangka efektif dan efisiensinya pelaksanaan tugas pada Badan 

Keuangan,struktur organisasi telah diatur dalam peraturan  Bupati Gorontalo 

nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo 

nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dengan fungsi 

pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah Kabupaten 

Gorontalo yang terdiri dari Sekretariat dan 5 Bidang yaitu Bidang 

Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset, dan 

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pendapatan. Susunan organisasi dimaksud adalah sebagai berikut: 
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KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 
RISMAWATY ARSYAD, SE, M.Si 
NIP. 19750323 200012 2 002 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN PROGRAM 

SRI WAHYUNI PATEDA, S.Kom 
NIP. 19840519 200604 2 013 

 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

HAPSA AHMAD NANI 
NIP.  19670303 199003 2 005 

 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

HADIJAH KADIR 
NIP. 19701204 199402 2 002 

SUB BIDANG RETRIBUSI 

&PENDAPATAN LAINNYA 

ENDANG LUMBENGI, SE 

NIP. 19790625 201101 1 002 

SUB BIDANG 

PAJAK DAERAH 

RION RINALDI IBRAHIM, SE 

NIP. 19840412 200501 1 003 

SUB BIDANG BINA AKUNTANSI 

PERANGKAT DAERAH 

VERAWATY SULEMAN, SE 
NIP. 19781223 201101 2 001 

No.H 

 

SUB BIDANG AKUNTANSI 

ARMAN MAHMUD,SE 

NIP. 19730209 200012 1 002 

 

 

BIDANG AKUNTANSI 

DEASY ADE KURNIATY OTOLUWA, SE, M.Si 

NIP. 19741202 200012 2 003 

SUB BIDANG ANALISIS, EVALUASI & 

PELAPORAN AKUNTANSI 

SURIYATI, SE 

NIP. 19840219 201001 2 001 

 

BIDANG PENDAPATAN 

SYAIFUDIN ABDULLAH, S.Sos 

NIP. 19751225 200212 1 010 

 
SUB BIDANG PEMBIAYAAN 

RAHMAD SAAFYUDIN CONO, SE 
NIP. 19730209 200012 1 002 

 

HariyantoManan (PLT) 
No.HP 

 

 

 
SUB BIDANG ANGGARAN 
HARIYANTO MANAN, SE 

NIP. 19830411 200701 1 002 

 

HariyantoManan (PLT) 
No.HP 

 

SUB BIDANG ANALISIS, EVALUASI & 
PELAPORAN ANGGARAN 

NURDJANA UTIARAHMAN, SE 
NIP. 19820610 200312 2 006 

 

SUB BIDANG 
ASET BERGERAK 

SUTRISNO KASMAT RIVAI, SE 
NIP. 19750318 201001 1 003 

 

 

SUB BIDANG 
ASET TIDAK BERGERAK 

LUKMAN NULHAKIM, S.Kom 
NIP. 1980040 201001 1 014 

 

 

BIDANG ASET 
AHMAD DAUD LUMBENGI, SE, ME 

NIP. 19750512 200012 1 004 
 

 

 

BIDANGANGGARAN 
ARIFIN SUAIB, SE, ME 

NIP. 19740725 200212 1 006 

SUB BIDANG ANALISIS, EVALUASI & 
PELAPORAN ASET 

ARIFIN IBRAHIM, SH, MH 
NIP. 19830411 200901 1 001 

 

KEPALA DINAS 
DR. ABD. MANAF DUNGGIO, M.Si  

NIP. 19730226 199203 1 002 
 

 

 

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, 
PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN 

DAERAH 

IR. VIAN DJAFAR 
NIP. 19660126 199903 2 002 

 

 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

JAMILA HARUN, SE 
NIP. 19811009 200801 2 025 

 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

RAHMAWATY HARMAIN, SE 

NIP. 19830519 200901 2 006 

 
 

 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN 

SUSANTI POTUTU, SE, M.Si 
NIP. 19750301 199402 2 002 
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1.4  Aspek Strategis 

Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-

faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu 

Analisis Lingkungan internal dengan analisis SWOT sebagai berikut :  

1. Faktor Lingkungan Internal 

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari 

dalam organisasi itu sendiri :  

a.  Kekuatan 

1.  Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan berdasarkan 

Peraturan Bupati Gorontalo nomor 11 tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 55 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata 

Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo; 

2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidangpengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

3. Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di 

bidang pengelolaan keuangan; 

4.  Adanya teknologi informasi bidang keuangan denganSistem 

Informasi PengelolaanKeuanganDaerah; 

5.  Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah.  

b. Kelemahan 

1. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga 

menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang 

mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan; 

2.  Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih 

menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang 

mencerminkan realisasi kegiatan fisik; 

3.  Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja 

pegawai; 
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4.  Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi 

dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah; 

5. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum 

menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah; 

6.  Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih 

terbatas. 

2. Faktor Lingkungan Eksternal 

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar 

organisasi itu sendiri : 

a.  Peluang  

1.  Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas  kerja dan 

meningkatkan kualitas SDM. 

2.  Adanya kerja sama antar daerah, propinsi dan kabupaten/ Kota.  

b.  Tantangan 

1.  Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;  

2.  Keterbatasan sumber dana pemerintah Kabupaten Gorontalo 

untuk mendukung seluruh program pembangunan.  

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas 

maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi 

diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai 

permasalahan, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo masih memiliki 

kekuatan dari segi internal : 

a.  Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan 

keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP 

dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah. 

b.  Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat 

proses penatausahaan keuangan dan aset daerah. 
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c.  Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta di dukung tenaga 

operasional berdedikasi tinggidapat memperlancar proses 

penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.  

 
1.5  Permasalahan Umum 

 Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo 

yakni melaksanakan administrasi dibidang pendapatan, keuangan dan aset 

daerah pada saat ini terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari 

tahun ke tahun. Saat ini Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo telah 

melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan pada 

beberapa program kegiatan yang proses pelaksanaannya telah dilakukan 

melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi mulai dari penyusunan 

anggaran, penerbitan Surat Penyediaan Dana, pemrosesan Surat Permintaan 

Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah 

Penyediaan Dana sampai dengan proses siklus akuntansi telah menggunakan 

Sistem Komputerisasi SIMDA. 

Belum terdapat hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi serta dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo 

selang tahun 2018. 

 Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah : 

- Rasio kemandirian keuangan daerah minim 

- Penerbitan sertifikat hak pemerintah daerah terlambat, mekanisme BPN 

masih parsial atau perorangan 

- Tenaga pengelola keuangan berlatar belakang ilmu akuntansi masih 

terbatas 

- Nilai jual Objek Pajak (NJOP) belum disesuaikan dengan kondisi pasar 

- Kewenangan pemerintah daerah untuk memperluas sumber-sumber 

pendapatan selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terbatas. 
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Kondisi dan Proyeksi Kedepan : 

1. Pengembangan Sistem 

Kondisi yang diinginkan kedepan adalah peningkatan dan pengembangan  

sistem dan pendistribusiannya sesuai tupoksi masing–masing bidang pada 

Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. 

2. Peningkatan dan Penyempurnaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 

Daerah 

Diharapkan adanya penyempurnaan pengelolaan administrasi keuangan 

daerah yang menyeluruh mulai dari tahap perencanaan yang berkaitan 

dengan penganggaran, pelaksanaan yang berkaitan dengan realisasi 

anggaran, pertanggungjawaban yang menyangkut pengesahan penggunaan 

dana serta pelaporan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.  

Penyempurnaan dimaksud haruslah disesuaikan dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah 

serta harus mampu menutupi kekurangan dan kelemahan yang ada saat ini. 

3. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Keuangan Daerah 

Peningkatan dan pengembangan sistem akan mengalami ketimpangan jika 

tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu 

peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pengelola keuangan perlu 

terus diupayakan secara kontinyu dan berkelanjutan. Hal ini mengingat 

tuntutan peraturan perundang – undangan yang terus berkembang sehingga 

format – format pelaporan keuangan juga menjadi semakin rumit dan 

kompleks. 

4. Peningkatan serta Penyempurnaan Pengelolaan Aset Daerah 

Diharapkan kedepan seluruh aset Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat 

terkelola dan tertata dengan baik, khususnya bagi tanah-tanah milik 

Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat diharapkan nantinya akan 

memiliki sertifikat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

5. Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah 
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Guna tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah, maka kedepan 

diharapkan akan tersusun Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah 

yang dapat menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD. 

 
1.6 Sistematika Penyajian 

 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan 

Keuangan Kabupaten GorontalosesuaidenganPeraturanMenteri Negara 

PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 29 Tahun 

2010 tentangPedomanPenyusunanPenetapanKinerjadanPeLaporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)yang 

sedang dihadapi organisasi. 

BAB II   PERENCANAAN KINERJA 

Berisi uraian ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun 2018. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Berisi tentang uraian pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dan 

realisasi anggaran tahun 2018. 

BAB IV   PENUTUP 

DAFTAR LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 PerencanaanStrategis 

Rencana strategis Badan Keuangan sebagai suatu proses yang meliputi 

serangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang ditetapkan agar 

dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam penyusunan rencana 

strategis telah diupayakan untuk mengikutsertakan seluruh pegawainya, 

khususnya dalam menentukan apa yang akan dicapai oleh Badan Keuangan 

dalam periode waktu 2016-2021. 

A. VISI 

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014–2019, RPJMD Provinsi 

Gorontalo Tahun 2012–2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005–

2025 serta memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis 

baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan 

tantangan), serta memperhatikan kontinuitas pelaksanaan 

pembangunanmaka dirumuskan Visi Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -

2021, sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG 

MENUJU MASYARAKAT MADANI” 

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya 

Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”.  Kedua frasa 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses 

perwujudan. Proses tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk 

wujud, dari kondisi state of the art(saat ini)ke kondisi state of 

arrival(kondisi harapan). Jadi terminologi terwujudnya adalah proses 

perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan. Kabupaten 

Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke 

kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan 
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hebat, luar biasa, yang menunjukkan  kejayaan dan kemasyhuran yang 

berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam 

RPJPD 2005-2025Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN 

GORONTALO  SEJAHTERA DAN  MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang 

berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan 

kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari Generasi 

MembangunInsan cemerLANG.   

 Masyarakat Madani 

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang 

masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum 

yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang 

berperadaban. 

 
B. MISI  

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan 

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan 

menentukan arah pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai visi. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut 

di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016 – 2021,  sebagai berikut: 

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas sehingga 

kedepannya akan tercipta SDM  yang produktif dan kompetitif dengan 

karakteryang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era 

globalisasi  

2. Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan 

mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, 
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transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, 

akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi 

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian 

  Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

akanmewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi 

lokal dan keungulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan 

pertumbuhanekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. 

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

  Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

akanmelaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis 

kependudukan  dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan 

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses 

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada 

rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam 

perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

  Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-

lembaga external (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka 

mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo. 

 
C. TUJUAN  

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan dirumuskan bersifat 

spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai 

dalam periode yang direncanakan.  

Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah 

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah 
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3. Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan daerah agar mampu 

menyelaraskan antara potensi daerah dan kebutuhan daerah 

4. Meningkatkan aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan 

keuangan daerah 

5. Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen keuangan 

daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan 

terpercaya 

6. Mempertahankan, sekaligus menyempurnakan sistim pengelolaan 

manajeman keuangan dan aset daerah yang telah berhasil menyajikan 

laporan keuangan yang handal sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian. 

 
D. SASARAN  

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai untuk 

dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang hendak 

dicapai tersebut antara lain : 

1. Tercapainya target Penerimaan Asli Daerah sebesar 30 M. 

2. Tersertifikasinya aset-aset Pemerintah Daerah. 

 
E. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk mencapai tujuan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, maka 

ditetapkan Program Kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo tahun 

2018 sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap 

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain : 

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

c. Penyediaan bahan logistik kantor 

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas pada Badan 

Keuangan Kabupaten Gorontalo. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain : 

a. Pembangunan gedung kantor 

b. Pengadaan peralatan gedung kantor 

c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Program ini bertujuan untuk dapat terlaksananya sistem pelaporan 

kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain : 

a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan 

dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain : 

a. Penyusunan standar satuan harga 

b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

e. Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

f. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan 

keuangan daerah 

g. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 

h. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 

i. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 

Tanah 
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Program ini bertujuan untuk mengetahui pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah di Kabupaten Gorontalo. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain : 

a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

 
F.   STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 Dari 5 Misi yang ditetapkan pada Rencana pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Gorontalo 2016-2021, Badan 

Keuangan Kabupaten Goprontalo Kabupaten Gorontalo masuk pada Misi 2 

yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis. 

Untuk mendukung misi tersebut Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo 

Kabupaten Gorontalo telah menetapkan strategi untuk pencapaian misi 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan. 

2. Merevisi kembali kelemahan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah. 

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar dalam 

membayar pajak dan retribusi. 

4. Mengevaluasi kembali kelemahan dan kekurangan mekanisme 

administrasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk 

disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku serta merancang tatanan internal kontrol dengan 

menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan 

membentuk Satgas SPIP dilingkungan Dinas PPKAD, termasuk 

menerbitkan edaran, plavet plavet dalam rangka pembersihan diri 

dilingkungan aparat pengelola keuangan agar bebas dari penyimpangan 

maupun korupsi, sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpangan 

maupun korupsi. 

5. Menyediakan fasilitas yang dapat menghasilkan data – data/informasi 

keuangan yang diperlukan oleh stakeholders. 
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6. Penyempurnaan SIMDA melalui upaya pengembangan program  agar 

produk –produk SIMDA dapat disesuaikan dengan peraturan  perundang 

– undangan yang berlaku. 

7. Pembimbingan dari konsultan dan mengikutkan diklat-diklat bagi tenaga 

operasional sistim informasi dalam rangka penerapan sistem informasi 

pengelolaan administrasi keuangan. 

8. Melakukan pembenahan sistem mekanisme manajemen pengelolaan aset 

daerah dan gaji. 

Dari uraian diatas maka akan dilaksanakan beberapa kebijakan untuk 

mencapai Visi dan Misi tersebut : 

 Menyusun dan menetapkan mekanisme prosedur pengelolaan keuangan daerah  

 Peningkatan pemahaman wajib pajak dan retribusi 

 Harmonisasi dan keselarasan pengelolaan keuangan daerah melalui 

sistem yang terintegrasi dimulai dari perencanaan sampai dengan 

pelaporan dan pertanggung jawaban 

 Menyusun dan memberikan informasi keuangan daerah bagi 

stakeholders sebagai dasar pengambilan keputusan melalui penyusunan 

produk-produk pengelolaan keuangan daerah sesuai format peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Peningkatan dan penyempurnaan SIMDA sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis 

Akrual. 

 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah 

 Peningkatan Penerimaan Daerah 

 
G.  PENETAPAN KINERJA 

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran maka 

disusunlah suatu perjanjian kinerja atau penetapan kinerja tahun 2018 yang 

harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja 

ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja 

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang 
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dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang 

sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi organisasi. 

Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas 

operasional lingkup Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sepenuhnya 

dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini.  

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo tahun 

2018dengan indikator sasaran dan target kinerja dituangkan pada tabel 

berikut : 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET 

 

Terciptan
ya tata 
kelola 
Pemerinta
han yang 
baik 

 

Menjaga likuiditas 
keuangan daerah 

Likuiditas keuangan 
daerah 
 Rasio Lancar 
 Rasio Quick 

 
 

1.467,01 – 1.469,00 % 
1.375,01 – 1.377,00 % 

Tersertifikasinya aset-
aset pemerintah daerah 

Persentase pemenuhan 
dokumen kepemilikan/ 
sertifikat tanah milik 
Pemerintah Daerah 

 
47,63 % 

Terselenggaranya 
pembangunan daerah 
yang berkesinambungan 

Persentase pertumbuhan 
belanja langsung 

87,02 % 

Terwujudnya 
kemandirian daerah 

Persentase pertumbuhan 
PAD 

11,62% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasar  untuk  penilaian  

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran  

dan  tujuan  yang  dimaksud,  yang  ditetapkan  dalam  visi  dan  misi  Badan 

Keuangan Kabupaten Gorontalo. Pengukuran yang dimaksud merupakan  

suatu  hasil  dari  suatu  peningkatan  penilaian yang  sistematis. 

Penetapan kinerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo memuat 4 

(empat) sasaran, dengan indikator sasaran dan target kinerja yang 

dituangkan pada tabel berikut : 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 
Terciptanya 
tata kelola 
Pemerintah
an yang 
baik 

 

Menjaga likuiditas 
keuangan daerah 

Likuiditas keuangan 
daerah 
 Rasio Lancar 

 
 

 Rasio Quick 

 
 

  1.463,01 –  
  1.465,00 % 
 
  1.371,72 – 
  1.373,00 % 

 
 

1.465,01 – 
1.467,00 % 

 
1.373,01 – 
1.375,00 % 

 
 

1.467,01 - 
1.469,00 % 

 
1.375,01 – 
1.377,00 % 

 
 
1.469,01 – 
1.471,00 % 

 
1.377,01 – 
1.379,00 % 

 
 
1.471,01 - 
1.473,00 % 
 
1.379,01 – 
1.381,00 % 

 
 
1.473,01 – 
1.475,00 % 
 
1.381,01 – 
1.383,00 % 

Tersertifikasinya 
aset-aset 
pemerintah daerah 

Persentase 
pemenuhan dokumen 
kepemilikan/ 
sertifikat tanah milik 
Pemerintah Daerah 

 
 

40,87 % 

 
 

44,25 % 

 
 

47,63 % 

 
 

51,69 % 

 
 

56,93 % 

 
 

61,16 % 

Terselenggaranya 
pembangunan 
daerah yang 
berkesinambungan 

Persentase 
pertumbuhan belanja 
langsung 

 
 

79,09 % 

 
 

83,04 % 

 
 

87,20 % 

 
 

91,56 % 

 
 

96,13 % 

 
 

100,94 % 

Terwujudnya 
kemandirian 
daerah 

Persentase 
pertumbuhan PAD 

 
1,02 % 

 
2,31 % 

 
11,62 % 

 
10,30 % 

 
11,63 % 

 
15 % 

 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, maka pencapaian tujuan dan 

sasaran kinerja perlu dituangkan dalam angka-angka yang bersifat 

kuantitatif dalam memudahkan pengukuran. Pengukuran kinerja lebih 

berorientasi pada pengukuran hasil, tidak semata-mata output atau keluaran 

sebuah kegiatan. 
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             Realisasi 
Capaian indikator kinerja  =   x 100 % 

    Rencana 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi sebagai berikut : 

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin rendahnya 

kinerja 

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja 

atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja 

Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus : 

 

 

  

 
Indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan digunakan untuk 

pengukuran kinerja. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja 

pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara 

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran 

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan 

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui 

indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait 

langsung dengan sasaran yang diinginkan.  

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam  skala pengukuran  ordinal 

sebagai berikut : 

85 >  :  Sangat Berhasil 

70  X < 85  :  Berhasil 

55  X < 70  :  Cukup Berhasil 

< 55   :  Tidak Berhasil 

Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo tahun 

2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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NO SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
KINERJA 

 
PREDIKAT 

 

 
1. 

Menjaga likuiditas 
keuangan daerah 

- Likuiditas 
keuangan daerah 
 Rasio Lancar 
 Rasio Cepat 

 
 

1.467,01-1.469,00% 
1.375,01-1.377,00% 

 
 

472,59% 
439,33% 

 
 

32,21 % 
31,95 % 

 
 

Tidak 
Berhasil 

2. 
 

Tersertifikasinya 
aset-aset 
pemerintah daerah 

Persentase 
pemenuhan 
dokumen 
kepemilikan/sertifi
kat tanah milik 
Pemerintah Daerah 

47,63 % 0% 0% 
Tidak 

Berhasil 

3 

Terselenggaranya 
pembangunan 
daerah yang 
berkesinambungan 

Persentase 
pertumbuhan 
belanja langsung 

87,20 % 26,70% 30,62% 
Tidak 

Berhasil 

4 
Terwujudnya 
kemandirian daerah 

Persentase 
pertumbuhan PAD 

11,62% 31,89% 274,44% 
Sangat 

Berhasil 

Sumber data : SIMDA 2018 (LRA SKPKD) 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari 4 indikator sasaran Badan Keuangan 

Kabupaten Gorontalo hanya 1 sasaran yang mendapatkan predikat sangat 

berhasil yakni Pertumbuhan PAD dengan realisasi 31,89% capaian kinerja 

274,44%. Untuk sasaran likuiditas keuangan daerah, persentase pemenuhan 

dokumen kepemilikan/sertifikat tanah Pemda, dan persentase pertumbuhan 

belanja langsung tidak mencapai target atau memperoleh predikat tidak 

berhasil. Dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

 Sasaran 1   

Menjaga Likuiditas Keuangan Daerah 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud 

dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

 Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses 

pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai 

dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses 

pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. 
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Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target 

anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan 

menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif 

mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin 

serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat. 

 Dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju 

pemerintahan yang baik dan bersih perlu untuk memfasilitasi Pemerintah 

Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, 

mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel. Tujuan 

pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah ini adalah 

Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada 

manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengambil keputusan, Menyediakan Data base mengenai kondisi di 

daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, 

kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat 

digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. 

 Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu adanya 

pelaksanaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan 

untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan 

menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan 

kebijakan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan 

keuangan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD), pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan perbandingan antara aset 

lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum 

digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu daerah memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Current ratio menunjukan sejauh mana aset lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban 

lancar maka semakin tinggi kemampuan daerah menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 
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Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukan terjadinya 

masalah dalam likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga 

kurang bagus, karena menunjukan banyaknya dana mengganggur yang pada 

akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba daerah. 

 Sedangkan Rasio Cepat (Quick Ratio) disebut juga acid test rasio yang 

juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya.Perhitungan quick ratio dengan mengurangkan 

aktiva lancar dengan persediaan. 

Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang 

likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta 

menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas.Jadi rasio ini merupakan rasio 

yang menunjukan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu 

menutupi hutang lancar. 

Quick ratio umumnya dianggap baik adalah semakin besar rasio ini maka 

semakin baik kondisi daerah. 

 Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran maka 

ditetapkan indikator kinerja sasaran seperti yang nampak pada tabel berikut 

ini : 

 

Berdasarkan tabel, likuiditas keuangan daerah pada tahun 2018 mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja rasio 

lancar 32,21% dan rasio cepat 31,95%. Beberapa hal yang sangat 

mempengaruhi dibawahnya capaian kinerja ini sebagai berikut : 

- Kewajiban jangka pendek yang meningkat 47% dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 
NO 

INDIKATOR 
SASARAN 

SATUAN 
TAHUN 2017 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2017 

TAHUN 2018 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2018 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 
1. 

 
Menjaga 
likuiditas 
keuangan daerah 
- Likuiditas 

Keuangan Daerah 
 Rasio Lancar 
 Rasio Cepat 

 
 
 
 
 

 
Persen 
Persen 

 
 
 
 
 
 

1.465,01–1467 % 
1.373,01–1375 % 

 
 
 
 
 
 
661,29 % 
608,81 % 

 
 

 
 
 
 
45,14 % 
44,34 % 

 
 
 
 
 
 

1.467,01-1.469,00 % 
1.375,01-1.377,00 % 

 
 
 
 
 
 

472,59% 
439,33% 

 
 

 
 
 
 
32,21% 
31,95% 
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- Target juga tidak dicapai karena pada tahun 2016 belum ada dana 

Bantuan Operasional Sekolah sehingga belum mencatat kewajiban dana 

BOS, sementara pada tahun 2017 dan 2018 sudah ada dana BOS maka 

kewajiban dana BOS sudah tercatat.  

- Hutang retensi di SKPD meningkat 54,9% dibandingkan tahun lalu. 

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, realisasi yang di peroleh rasio 

lancar 472,59% dan rasio cepat 439,33% tidak dapat mencapai target yang 

kinerja yang ditentukan hanya sehingga menghasilkan capaian kinerja 

dibawah 50% dengan predikat tidak berhasil. 

 
Sasaran 2 ; 

Tersertifikasinya aset-aset Pemerintah Daerah 

 Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 

pengelolaan barang/aset milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi 

dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait 

dalam pengelolaan barang/aset daerah. Dalam pengelolaan barang/aset 

milik daerah, kepala daerah selaku pemerintah daerah merupakan pemegang 

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya 

dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola barang dan kepala 

satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. 

 Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan 

penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, 

inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah 

penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan 

pencatatan.  

Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil 

pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil 

dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan 
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barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, 

pengguna anggaran, dan pengelola barang. 

 Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran 

keberhasilan pencapaian sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

 
Pemenuhan dokumen kepemilikan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah 

pada tahun 2018 dari target capaian 47,63% memperoleh capaian 0% atau 

tidak terealisasi. Realisasi kinerja diperoleh dari perbandingan jumlah tanah 

milik Pemda yang bersertifikat dengan total tanah Pemda yang tercatat di 

BMD Kabupaten Gorontalo. 

Pada tahun 2018 sebanyak 24 persil tanah milik pemerintah daerah yang 

sudah diproses di BPN Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan sertifikat, 

namun sampai dengan akhir 2018 tidak ada sertifikat yang terealisasi. 

Salah satu yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja ini adalah 

minimnya sumber daya manusiadi BPN Kabupaten Gorontalo yang setiap 

tahun semakin bertambahnya jumlah pemohonterutama dari masyarakat 

umum, sehingga berdampak pada lambatnya proses untuk penerbitan 

sertifikat tanah milik Pemda Kabupaten Gorontalo . 

 
Sasaran 3 ; 

 Terselenggaranya Pembangunan Daerah yang berkesinambungan. 

 Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan 

anggaran SKPD. Oleh karena itu PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan 

NO 
INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

TAHUN 2017 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2017 

TAHUN 2018 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2018 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

2. Tersertifikasinya 
Aset-aset 
Pemerintah 
Daerah 
- Persentase 

pemenuhan 
dokumen 
kepemilikan/
sertifikat 
tanah milik 
Pemerintah 
Daerah 

 
 
 
 

Persen 

 
 
 
 

44,25 % 

  
  
 
 

168 % 

 
 
 
 

380 % 

 
 
 
 

47,63 % 

  
  
 
 

0% 

  
  
 
 

0% 
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SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD. 

Selanjutnya laporan keuangan tersebut disampaikan kepada PPKD sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara 

menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya laporan 

keuangan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris 

daerah selaku koordinasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka 

memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

disusun harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

standar akuntansi pemerintahan. 

 Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya kepala 

daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap 

laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.  

 Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran 

keberhasilan pencapaian sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

 

Dengan melihat tabel di atas sasaran pembangunan daerah yang 

berkesinambungan memperoleh capaian predikat tidak berhasil karena 

kesalahan dalam menentukan target, dan akan diubah nanti pada Revisi 

Renstra 2016-2021.  

NO INDIKATOR SASARAN SATUAN 
TAHUN 2017 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2017 

TAHUN 2018 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2018 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

 
3. 

 
Terselenggaranya 
pembangunan daerah 
yang berkesinambungan 
 Persentase 

pertumbuhan belanja 
langsung  

 
 

 
 

Persen 

 
 
 

 
83,04 % 

 
 
 

 
14 % 

 
 
 
 
16,86 % 

 
 
 

 
87,20 % 

 
 
 

 
26,70% 

 
 
 
 

30,62% 
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Sasaran 4 ; 

Terwujudnya Kemandirian Daerah 

Dalam hal rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah terjadi 

karena kapasitas fiskal daerah juga masih rendah karena semakin besar dana 

perimbangan dari pemerintah pusat maka rasio fiskal daerah terus merosot. 

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 

 Adapun Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

Berdasarkan tabel sasaran di atas, pertumbuhan pendapatan asli daerah 

pada tahun 2018 dari target 11,62% mencapai realisasi 31,89% dengan 

capaian kinerja 274,44% atau sangat berhasil. Pertumbuhan PAD tahun 2018 

menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 52,01%, karena masuknya 

dana BOS yang tercatat sebagai APBD tahun 2017 pada Lain-lain PAD Yang 

Sah sehingga adanya peningkatan secara signifikan terhadap pertumbuhan 

PAD tahun 2017 dan hal ini sangat mempengaruhi turunnya pertumbuhan 

PAD tahun 2018. Namun demikian realisasi PAD tahun 2018 lebih tinggi 

dibandingkan tahun lalu, dapat di uraikan pada tabel berikut : 

Uraian 2017 2018 

Pendapatan Asli Daerah 31.042.855.094,- 40.943.515.353,- 

Pendapatan Pajak Daerah 22.180.564.490,- 27.456.459.271,- 

Pendapatan Retribusi Daerah 5.940.899.236,- 8.905.294.700,- 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

2.921.391.368,- 4.581.761.382,- 

NO 
INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

TAHUN 2017 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2017 

TAHUN 2018 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2018 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

4. 

Terwujudnya 
kemandirian 
daerah 
 Persentase 

pertumbuhan 
PAD 

 
 
 
Persen 

 
 
 

2.31 % 

 
 
 

52,01 % 

 
 
 

2.251,52 % 

 
 
 
11,62 % 

 
 
 

31,89% 

 
 
 

274,44% 
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3.2. Hambatan dan Masalah 

 Belum terdapat hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta dalam pencapaian kinerja Badan KeuanganKabupaten 

Gorontalo selang tahun 2018. Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah : 

1. Keterlambatan Juknis DAK mengakibatkan keterlambatan proses 

pengadaan Barang dan Jasa sehingga mengakibatkan keterlambatan 

dalam penyerapan dana. 

2. Pemotongan Dana Alokasi pada tahun 2018 yang berpengaruh 

padapembangunan daerah. 

3. Penundaan Dana Perimbangan mengakibatkan sebagian program 

kegiatan tidak dapat di realisasikan. 

4. Proses persertifikatan aset daerah terkendala mekanisme Badan 

Pertanahan yang rumit. 

5. Kurangnya tenaga berlatar belakang akuntansi. 

 
3.3 Langkah – langkah Antisipatif 

Langkah-langkah antisipatif dalam menangani permasalahan yang ada 

adalah : 

1. Kesiapan menghadapi perubahan baik dari segi SDM, fasilitas pendukung 

dan komitmen bersama untuk menerapkan perubahan 

2. Proses pembelajaran terus ditingkatkan secara intensif dan 

berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan 

3. Aparat pengelola SIMDA dibekali dengan ketrampilan dan keahlian yang 

cukup untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan 

sistem aplikasi 

4. Aparat pengelola keuangan SKPD dibekali pengetahuan akuntansi melalui 

diklat-diklat ataupun diikutsertakan dalam sekolah akuntansi 

bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pusat dan Lembaga 

Pendidikan Lainnya 

5. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD untuk 

melahirkan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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3.4 Realisasi Anggaran 

 Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kerja dalam 

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 21.659.093.400,- dengan realisasi belanja 

sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 20.258.287.245,- 

Rincian anggaran dan realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
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Realisasi Anggaran Tahun 2018 

NO PROGRAM / KEGIATAN 

ANGGARAN 
SEBELUM 

PERUBAHAN 
(Rp.) 

ANGGARAN 
SETELAH 

PERUBAHAN 
(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

2018 
(Rp.) 

SISA 
ANGGARAN 

(Rp.) 

CAPAIAN 
% 

EFISIENSI 

(1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Program Pelayanan 
Administrasi Keuangan 

6.239.200.000 6.560.928.400 6.297.567.033 263.361.367 96,14 
 

4,01 

  1.1 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi 
Sumber Daya Air dan 
Listrik 

240.000.000 240.960.000 222.523.282 18.436.718 92,35 7,65 

  1.2 
Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

4.879.750.000 5.065.468.400 4.867.024.777 198.443.623 96,08 3,92 

  1.3 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

589.450.000 604.500.000 558.173.600 46.326.400 92,34 7,66 

  1.4 
Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Ke Luar 
Daerah 

500.000.000 600.000.000 599.870.374 129.626 99,98 0,02 

  1.5 
Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam 
Daerah 

30.000.000 50.000.000 49.975.000 25.000 99,95 0,05 

2 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

451.150.000 1.249.650.000 1.144.630.362 105.019.638 93,68 8,40 

  2.1 
Pembangunan Gedung 
Kantor 

200.000.000 200.000.000 199.402.000 598.000 99,70 0,30 

  2.2 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

0 105.000.000 94.386.112 10.613.888 89,89 10,11 

  2.3 
Pengadaan Peralatan 
Gedung Kantor 

142.400.000 405.650.000 405.010.000 640.000 99,84 0,16 

  2.4 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor 

100.000.000 525.000.000 432.302.250 92.697.750 82,34 17,66 

  2.5 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan Gedung 
Kantor 

8.750.000 14.000.000 13.530.000 470.000 96,64 3,36 

3 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

69.250.000 69.250.000 69.230.000 20.000 99,97 0,03 

  3.1 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Semesteran 

69.250.000 69.250.000 69.230.000 20.000 99,97 0,03 
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NO PROGRAM / KEGIATAN 

ANGGARAN 
SEBELUM 

PERUBAHAN 
(Rp.) 

ANGGARAN 
SETELAH 

PERUBAHAN 
(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

2018 
(Rp.) 

SISA 
ANGGARAN 

(Rp.) 

CAPAIAN 
% 

EFISIENSI 

4 
Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

10.529.287.000 13.224.490.000 12.273.337.698 951.152.302 89,51 7,19 

  4.1 
Penyusunan Standar 
Satuan Harga 

108.240.000 78.240.000 75.541.700 2.698.300 96,55 3,45 

  4.2 
Penyusunan Ranperda 
tentang APBD 

745.492.000 778.750.000 735.431.651 43.318.349 94,44 5,56 

  4.3 
Penyusunan Ranperda 
tentang Perubahan 
APBD 

496.920.000 596.265.000 587.543.810 8.721.190 98,54 1,46 

  4.3 

Penyusunan Ranperda 
tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

535.050.000 550.050.000 546.481.750 3.568.250 99,35 0,65 

  4.4 
Penyusunan Sistem 
Informasi Keuangan 
Daerah 

3.511.300.000 4.420.850.000 3.994.285.195 426.564.805 90,35 9,65 

  4.5 

Bimbingan Teknis 
Implementasi Paket 
Regulasi tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

970.500.000 1.119.000.000 1.089.452.465 29.547.535 97,36 2,64 

  4.6 
Peningkatan 
Manajemen 
Aset/Barang Daerah 

1.327.615.000 1.424.815.000 1.227.275.957 197.539.043 86,14 13,84 

  4.7 
Revaluasi/ Appraisal 
Aset/Barang Daerah 

292.200.000 350.450.000 153.920.400 196.529.600 43,92 56,08 

  4.8 

Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan 
Daerah 

2.541.970.000 3.906.070.000 3.863.404.770 42.665.230 98,91 1,09 

5 

Program Penataan 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

429.775.000 554.775.000 473.522.152 81.252.848 85,35 14,65 

  5.1 

Penataan Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan 
dan Pemanfaatan 
Tanah 

429.775.000 554.775.000 473.522.152 81.252.848 85,35 14,65 

JUMLAH  17.718.662.000 21.659.093.400 20.258.287.245 1.400.806.155 92,93 

 

 

Berdasarkan table di atas, secara kesuluruhan untuk penyerapan anggaran 

Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sudah sangat baik dengan capaian 

92,93%. Namun pada kegiatan revaluasi/appraisal asset/barang daerah 
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hanya dengan capaian 43,92%, dalam pelaksanaan penilaian BMD Kabupaten 

Gorontalo selama ini Pemerintah Kabupaten melibatkan KPKNL Gorontalo 

sebagai tim penilai BMD. Terkendala dari Tim Penilai dari KPKNL sedang 

fokus melakukan penilaian BMN, sehingga penilaian BMD yang diajukan 

pemerintah Kabupaten/Kota belum bisa dipenuhi. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Badan Keuangan merupakan instansi pemerintah daerah yang 

menjalankan fungsi perbendaharaan daerah. Badan keuangan dalam rencana 

kerja 2018 menetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun 

anggaran sebagai berikut : 

1. Menjaga likuiditas keuangan daerah 

2. Tersertifikasinya aset-aset pemerintah daerah 

3. Terselenggaranya pembangunan daerah yang berkesinambungan 

4. Terwujudnya kemandirian daerah 

Berdasarkan data sementaradalam tahapan proses konsolidasi laporan 

keuangan, secara keseluruhan capaian kinerja masih menunjukkan predikat 

tidak berhasil. 

 
4.2 Saran 

Sasaran kinerja sangat membantu memperjelas tujuan SKPD sebagai 

evaluasi target akhir yang dihasilkan. Untuk mencapai sasaran kinerja Badan 

Keuangan ke depan, yang perlu dilakukan adalah : 

1. Memaksimalkan potensi Pajak dan retribusi sesuai yang di atur dalam UU 

Nomor 28 tahun 2009. 

2. Sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat akan kesadaran pajak. 

3. Memberikan tunjangan/insentif kepada salah satu tenaga teknis BPN 

sebagai mediator pengurusan sertifikat. 

4. Dalam pelaksanaan FGD, pertemuan, diskusi dan sejenisnya dan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memperluas 

pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui kegiatan Bimtek dan 

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna menunjang pengelolaan keuangan. 
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