
WALIKOTA MOJOKERTO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 66 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto, maka 

perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Sarat sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- 
Kota Sesar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



Menetapkan 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tah1111 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3242); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran 
Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET KOTA MOJOKERTO 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Mojokerto ; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ; 
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Mojokerto 
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6. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok 
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur. 

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. 

8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM 

adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 
pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal2 
(1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

(2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin 
oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 
Kot a 

Pasal3 
(1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

ayat (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ; 

b. Pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; 

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan 

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan; 

e. Pelaksanaan standar standar pelayanan publik (SPP) dan 

standar operasional prosedur (SOP); 

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi, dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB Ill 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset terdiri dari : 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

3. Bidang Pendapatan, membawahi: 

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan; 

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan. 

4. Bidang Anggaran, membawahi : 

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 

b. Sub Bidang Administrasi Anggaran. 
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5. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 

a. Sub Bidang Perbendaharaan Umum; 

b. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji. 

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 

a. Sub Bidang Akuntansi; 

b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 

7. Bidang Aset, membawahi : 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset; 

b. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Aset. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Walikota dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

BAB IV 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

SEKRETARIAT 

Pasal5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, 

perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 

dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan 

administrative pelaksanaan kegiatan dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Renstra dan Renja; 

b. Penyusunan RKA; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan OPAP; 

d. Penyusunan Perjanjian Kinerja ; 

e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, 

ketatalaksanaan dan kearsipan; 

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan 

kepustakaan; 

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 
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5. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 

a. Sub Bidang Perbendaharaan Umum; 

b. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji. 

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 

a. Sub Bidang Akuntansi; 

b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 

7. Bidang Aset, membawahi : 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset; 

b. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Aset. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Walikota dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

BAB IV 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

SEKRETARIAT 

Pasal5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, 

perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 

dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan 

administrative pelaksanaan kegiatan dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Renstra dan Renja; 

b. Penyusunan RKA; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan OPAP; 

d. Penyusunan Perjanjian Kinerja ; 

e. Pelaksanaan dan pembinaan 

ketatalaksanaan dan kearsipan; 

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan 

kepustakaan; 

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

ketatausahaan, 
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i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan 

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

I. Pengelolaan anggaran belanja; 

m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji 

pegawai; 

n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

keuangan; 

o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 

p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 

q. Pelaksanaan SPI; 

r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan 

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas layanan; 

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; 

t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi 

lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website 

Pemerintah Daerah; 

u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sadan 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

Pasal6 

(1) Sekretariat membawahi : 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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Pasal? 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas 

pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi 

keuangan 

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Penyusunan Renstra dan Renja; 

b. Penyusunan RKA; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA 

d. Penyusunan PK; 

e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program 

dan kegiatan; 

f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

h. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

keuangan; 

I. Penyusunan dan penyampaian la po ran penggunaan 

anggaran; 

j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 

semesteran dan akhir tahun; 

k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji 

pegawai; 

I. Pelaksanaan SPI; 

m.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Pasal8 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok 

pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, 

evaluas dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), Subbagian Um um mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 



b. Pelaksanaan 
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ketatausahaan, ketatalaksanaan dan 
kearsipan; 

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; 
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 

tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

g. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; 

h. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan 

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas layanan; 

1. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan publik secara berkala melalui website 

Pemerintah Daerah; 

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

k. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah; 

I. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan 

pembangunan; 

m. Pelaksanaan SPI; 

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas pokoknya 

Bagian Kedua 

BIDANG PENDAPATAN 

Pasal9 

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan teknis dan meyelenggarakan program dan kegiatan di 

bidang pendapatan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh 

kepala Sadan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : 
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a. Perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, 

penetapan Pajak Daerah, System dan prosedur Penagihan 

dan Keberatan; 

b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, 

menghimpun dan mengolah data potensi objek dan subjek 

pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian dan 

pengusulan penghapusan tunggakan pajak daerah; 

c. Melakukan Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak dan 

Retribusi daerah; 

d. Melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

e. Melaksanakan pendistribusian serta penyimpanan terkait 

surat-surat perpajakan ; 

f. Melaksanakan proses pengajuan keberatan, pengurangan, 

pembatalan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan 

banding; 

g. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi; 

h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 10 

(1) Bidang Pendapatan, membawahi : 

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan; 

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pendapatan. 
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Pasal 11 

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran 

SPTPD/ SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 

b. Melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Daerah serta 

menerbitkan kartu pengenal NPWPD ; 

c. Membuat dan mengolah daftar lnduk Wajib Pajak dan Objek 

Pajak; 

d. Melakukan Penilaian, Perhitungan dan Penetapan secara 

jabatan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

e. Mendistribusikan SPPT PBB P2 ke wajib pajak; 

f. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang 

Bayar(SKPDB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retibusi 

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat 

Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat 

Bayar Lebih Dae rah Ketetapan Pajak/Retribusi 

(SKPDLB/SKRDLB) 

g. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi 

SSPD BPHTB. 

h. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan terhadap 

SSPD BPHTB; 

i. Melakukan pelayanan pengaduan dibidang pajak daerah; 

j. Memeriksa kelengkapan persyaratan perubahan data Pajak 

Daerah; 

k. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan terhadap 

permohonan mutasi data wajib pajak atau objek pajak; 

I. Mengolah data BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P2 

berdasarkan data BPHTB; 

m. Melakukan entry dan mengolah data PBB P2 berdasarkan SPOP 

dan L SPOP hasil pendataan; 
n. Melakukan penyimpanan data surat surat terkait pajak dan 

retribusi daerah; 

o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
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p. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

q. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi, dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Menerima pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya; 

b. Melaksanakan penata usahaan dan pelaporan penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

c. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan 

dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan; 

d. Melakukan penagihan Pajak Daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh 

tempo; 

e. Memproses kedaluwarsa penagihan dan pengadministrasian 

tunggakan; 

f. Melakukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah; 

g. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 

pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 

h. Melakukan Pemeriksaan terhadap laporan SPTPD Oleh Wajib 

Pajak yang masuk kategori Self assement (Wajib Pajak 

Menghitung dan Membayar sendiri Pajaknya) 

1. Memproses permohonan lebih bayar atau kurang bayar pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

j. Melaksanakan evaluasi terhadap Surat Ketetapan 

Pajak/Retribusi Daerah (SPKD/SKRD), Surat Ketetapan 

Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDB/SKRDKB), Surat 

Ketetapan Pajak/Retibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 

Nihil (SKPDN/SKRDN); 

k. Memproses Permohonan Keberatan dan Permohonan Banding; 
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I. Memproses kompensasi dan/atau restitusi pajak daerah , 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

m. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan atas 

permohonan Pembetulan, Pembatalan, keberatan, pengurangan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainya; 

n. Membuat usulan pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 

untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 

(SPKD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang 

Bayar (SKPDB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT) , Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 

o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

p. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

q. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 

BIDANG ANGGARAN 

Pasal 13 

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan teknis dan meyelenggarakan program dan kegiatan 

pengelolaan anggaran serta tugas tugas lain yang diberikan 

oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), Bidang Anggaran mempunyai fungsi : 

a. Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan 

Rancangan Perubahan APBD; 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 

anggaran; 
c. Pengendalian penyusunan anggaran; 

d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
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e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Anggaran, membawahi : 

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 

b. Sub Bidang Administrasi Anggaran. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Anggaran. 

Pasal 15 

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

anggaran berkenaan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan 

anggaran daerah; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah; 

e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

f. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

g. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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Pasal 16 

Sub Bidang Administrasi Anggaran, mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai berikut : 

a. Melaksanakan verifikasi RKA/RKPA SKPD dan DPA/DPPA 
SKPD; 

b. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) 
dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) tahun 
anggaran berkenaan; 

d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

e. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

f. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tug as 

pokok dan fungsi, dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 

BIDANG PERBENDAHARAAN 

Pasal 17 

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau 

kegiatan pelayanan perbendaharaan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1 ), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan kas, 

pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan 

daerah; 

b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan 

dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 

c. Pengelolaan utang dan piutang daerah; 

d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; . 

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi, dan 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

(1) Bidang Perbendaharaan, membawahi : 

a. Sub Bidang Perbendaharaan Umum; 

b. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. 

Pasal 19 

Sub Bidang Perbendaharaan Umum, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai .bahan perumusan 

kebijakan operasional di bidang perbendaharaan pendapatan 

dan belanja langsung ; 

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi 

dan pembinaan di bidang perbendaharaan pendapatan dan 

belanja langsung; 

c. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program 

dan/atau kegiatan perbendaharaan pendapatan dan belanja 

langsung; 

d. Melakukan penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar 

(SPM) belanja langsung; 

e. Memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

belanja langsung; 

f. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan kepada para 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD; 

g. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana anggaran 

kas Pemerintah Daerah; 

h. Menerima pengembalian uang daerah sebagai akibat kelebihan 

pembayaran dan/atau kesalahan lainnya; 

i. Mencatat Surat Tanda Setoran atas penerimaan pendapatan 

daerah setelah dilakukan pengecekan Rekening Kas Umum 

Dae rah; 
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J. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan 

alternative penempatan uang daerah pada Rekening Kas Umum 
Daerah; 

k. Melakukan pencatatan penerimaan dana perimbangan dan 

pendapatan daerah lain-lain yang sah setelah dilakukan 

pengecekan Rekening Kas Umum Daerah; 

I. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran 
dengan bank tempat Rekening Kas Umum Daerah; 

m. Melakukan penyusunan data penerimaan dan pengeluaran 

dalam rangka pelaksanaan pencatatan ke dalam buku kas 

penerimaan dan pengeluaran; 

n. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang 
perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung; 

o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ·(DPPA); 

p. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

q. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal20 

Sub Bidang Perbendaharaan Gaji, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan 

kebijakan operasional di bidang perbendaharaan pendapatan 

dan belanja tidak langsung ; 

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi 

dan pembinaan di bidang perbendaharaan pendapatan dan 

belanja tidak langsung; 

c. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program 

dan/atau kegiatan perbendaharaan pendapatan dan belanja 
tidak langsung; 

d. Menyiapkan dan mencatat data penggajian Pegawai Negeri Sipil 

(PNS); 
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e. Melakukan penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar 
(SPM) belanja tidak langsung; 

f. Memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
belanja tidak langsung; 

g. Menyiapkan data dan mencatat pembayaran gaji PNS pada 
kartu gaji pegawai perorangan dan Kartu lnduk Gaji; 

h. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian 

Pembayaran (SKPP) gaji PNS; 

1. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang 
perbendaharaan belanja tidak langsung; 

J. Melakukan pendataan hasil kerja 

perbendaharaan belanja tidak langsung. 

k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

I. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

m. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

Pasal21 

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan teknis dan menyeleggarakan program dan/atau 

kegiatan akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja 

daerah serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan akuntansi pada penatausahaan pengelolaan 

keuangan daerah; 

b. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 
c. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah 

daerah; 

d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

penyelenggaraan 
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e. Pelaksanaan pembinaan teknis untuk penataausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah; 

f. Pelaksanaan perkembangan Sistem lnformasi Akuntansi 
dan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi, dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal22 
(1) Bidang Akuntansi, membawahi : 

a. Sub Bidang Akuntansi; 

b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi. 

Pasal23 

Sub Bidang Akuntansi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan teknis dalam penatausahaan 

akuntansi dan pertanggungjawaban; 
b. Melaksanakan validasi saldo awal dan koreksi audit BPK; 

c. Melakukan evaluasi hasil jurnal transaksi, jurnal koreksi, jurnal 

penyesuaian dan jurnal korolari; 
d. Melaksanakan rekonsiliasi atas arus kas dan realisasi APBD 

secara rutin; 
e. Melakukan penatausahaan akuntansi hasil rekonsiliasi atas aset 

tetap dan penyusutannya secara rutin; 
f. Melakukan penatausahaan akuntansi hasil rekonsiliasi atas 

persediaan secara rutin; 

g. Melakukan rekonsiliasi dan penatausahaan akuntansi atas 
koreksi ekuitas secara rutin kepada seluruh SKPD; 
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h. Menyiapkan pengembangan sistem informasi akuntansi dan 

keuangan daerah sesuai dengan perkernbanqan ketentuan yang 
berlaku; 

i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
j. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

k. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi, dan 

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal24 

Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, mempunyai tugas 
danfungsisebagaiberikut: 

a. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembukuan 

keuangan daerah secara sistematis dan kronologis terhadap 
realisasi APBD; 

b. Melakukan konsolidasi atas penatausahaan akuntansi terhadap 
pendapatan, belanja dan pembiayaan (LRA) dan pendapatan 
(LO) dan beban secara rutin kepada seluruh SKPD; 

c. Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan analisa data atas 

laporan realisasi APBD untuk penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah; 

d. Menyusun laporan pendukung keuangan berupa hasil 

perhitungan piutang dan penyisihan piutang, persediaan, 

investasi, kewajiban, dan koreksi ekuitas; 

e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan neraca, laporan arus 

kas, laporan operasional laporan realisasi anggaran, perubahan 

saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan catatan atas 

laporan keuangan; 

f. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan yang meliputi laporan semester dan 

prognosis serta perhitungan APBD; 
g. Melakukan koordinasi data hasil pemeriksaan pengawasan 

eksternal sebagai acuan rencana aksi tindak lanjut temuan; 
h. Melakukan koordinasi data hasil penyelesaian pemeriksaan 

pengawasan internal sebagai bahan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah; 
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i. Menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah; 

j. Menyediakan data dan informasi keuangan daerah secara 

sistematis kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 

k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

I. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

m. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keenam 

BIDANG ASET 

Pasal25 

(1) Bidang Aset mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 

teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan 

pengelolaan asset daerah serta tugas tugas lain yang diberikan 

oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), Bidang Aset mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 

milik daerah; 

b. Penyelenggaraan penatausahaan, pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah; 

c. Penyelenggaraan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan, 

pemindahtanganan, dan pengendalian barang milik daerah; 

d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan 

dan pemeliharaan barang milik daerah; 

e. Penyusunan Analisis Standar Harga Baranq dan kebijakan 

Akuntansi Aset dan Penyusutan BMD; 

f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pejabat pengelola 

keuangan sebagai bendahara umum daerah sebagai 

pengelola investasi Pemerintah Daerah; 

g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
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h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

1. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi, dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal26 

(1) Bidang Aset, membawahi : 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset; 

b. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Aset. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset. 

Pasal27 

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan. Aset, mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Menginventarisir bahan penyusunan Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); 

b. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan 

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

(DKPBMD); 

c. Menyusun analisis standar harga barang; 

d. Melakukan penatausahaan barang milik daerah pada SKPKD 

dan mengkoordinir penatausahaan BMD pada masing-masing 

SKPD; 

e. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik 

daerah; 

f. Mengkoordinir administrasi pelaksanaan pemusnahan BMD; 



22 

g. Melakukan rekonsiliasi data BMD; 

h. Menyusun kebijakan Akuntansi Aset dan Penyusutan; 

i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

j. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

k. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal28 

Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Aset, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Melakukan pengamanan barang milik daerah pada SKPKD dan 

mengkoordinir penggunaan dan pengamanan BMD pada 

masing-masing SKPD baik secara fisik, administrasi dan hukum; 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMD pemerintah 

daerah pada SKPKD dan mengkoordinir pengawasan dan 

pengendalian BMD pada masing-masing SKPD; 

c. Melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah 

pada SKPKD serta dokumen kepemilikan BMD seluruh SKPD; 

d. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris 

SKPKD; 

e. Melakukan Penilaian BMD jika diperlukan sebelum pelaksanaan 

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD; 

f. Melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah pada SKPKD; 

g. Membantu tugas-tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

BUD sebagai Pengelola lnvestasi Pemerintah Daerah; 

h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
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1. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ; 

j. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal29 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan 

teknis di bidang keahlian masing-masing. 

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayatt 

(1) pasal ini, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku 

ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub 

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 

tenaga fungsional senior ; 

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

beban kerja yang ada 

(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang.berlaku. 

BABVI 

PENUTUP 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 107 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal31 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kata Mojokerto 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 

VVALIIKOTA. MOJOKEIRTO 

ttd 

MAS'UD YUINUS 

diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERA.H KOTA MOJOKEIRTO 

ttd 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 

Sali'na.n sesual dengan asll nya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SHI 
NIP. 19600729

1 198503 1 007 


