
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Ikhtisar Jabatan : 

Menyusun rencana program dan anggaran, melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, evaluasi dan 

penilaian kinerja dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan koordinasi dan 

administrasi kerjasama antar lembaga. 

1. Uraian Tugas: 

a. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; 

Tahapan :  

1) Melakukan penyusunan rencana penyusunan program dan anggaran 

2) Melakukan koordinasi terhadap penyusunan program dan anggaran 

3) Menelaah Rencana Kerja Tahunan Subbag Keuangan 

4) Mengkonsultasikan rencana kerja dengan Sekretaris/Jabatan Administrator 

untuk mendapatkan pengarahan 

5) Menyusun konsep rencana kerja bersama tim perumus 

6) Mempresentasikan hasil penyusunan konsep rencana kerja kepada 

Sekretaris/Jabatan Administrator 

7) Membubuhkan paraf pada konsep perumusan rencana kerja 

8) Memfinalisasi konsep perumusan rencana kerja kepada Sekretaris/Jabatan 

Administrator 

 

b. Melaksanakan administrasi keuangan; 

Tahapan : 

1) Menyiapkan bahan dalam penyusunan administrasi keuangan 

2) Memberikan pengarahan terhadap bawahan dalam penyusunan administrasi keuangan 

3) membuat surat edaran pengumpulan data keuangan kepada seluruh bidang 

4) Menerima arsip bidang keuangan 

5) Mencatat, mengumpulkan dan mengelompokkan arsip bidang keuangan sesuai dengan 

permasalahan atau jenis 

6) Mengarsipkan data keuangan 

7) Mengklasifikasi data yang akan diproses  

8) Memeriksa kelengkapan administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan 

Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), 

gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah yang akan diusulkan 

permintaannya 

9) Menganalisa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan 

10) Membuat pembukuan data perbendaharaan 

11) Memverifikasi usulan yang sudah diproses untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan 

kesesuaian dengan realitas pekerjaan 

12) Membubuhkan paraf pada Surat Pengantar usulan permintaan 

13) Menyampaikan hasil olahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan kepada 

Sekretaris/Jabatan Administrator untuk memperoleh masukan tindak lanjut dan persetujuan 

pengesahannya  

14) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sekretaris/Jabatan Administrator 

 

c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja; 

Tahapan : 

1) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja bawahan 

2) Memberikan petunjuk dan arahan perbaikan terhadap hasil kerja bawahan  

3) Menelaah hasil kerja yang dilakukan para Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum di 

Subbag Keuangan 



4) Mengawasi seluruh Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum dengan berpedoman 

pada standar kualitas dan kuantitas kinerja Pejabat Struktural dan staf/Jabatan 

Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum  

5) Mengidentifikasi kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

6) Membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis 

7) Membuat teguran secara lisan dan tulisan terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas 

8) Memberi arahan terkait koreksi hasil kerja seluruh Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional 

Umum 

 

d. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; dan 

Tahapan :  

1) Mempelajari petunjuk tentang penataan organisasi dan tata laksana 

2) Merumuskan tentang penyusunan penataan organisasi dan tata laksana 

3) Merumuskan tentang Standar Operasional Prosedur pada Bagian Keuangan 

4) Menyusun standar pelayanan minimal pada Bagian Keuangan  

 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan  

Tahapan : 

1) Menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi untuk melaksanakan kerjasama antar lembaga 

2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder 

 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Tahapan : 

1) Mengumpulkan dan menyusun bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh pimpinan 

2) Memberikan laporan terhadap pimpinan  

3) Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Sekretaris/Jabatan Administrator  

4) Mempelajari tugas Menjalankan tugas yang diberikan yang diberikan  

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

 

2. Tanggung Jawab: 

a. Ketepatan waktu dalam penyelesaian hasil kerja (Renstra, Renja, RKA) 

b. Terlaksananya kegiatan di bagian perencanaan dan keuangan 

c. Pengawasan internal Subbag Perencanaan dan Keuangan 

d. Pembinaan seluruh pegawai dan penerapan disiplin kerja Subbag Keuangan 

e. Menjaga kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi Subbag Keuangan 

f. Ketepatan dalam pemberian arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap hasil kerja bawahan 

g. Pemberian laporan yang sesuai dan tepat kepada pimpinan 

3. Wewenang: 

a. Menyusun agenda dan prosedur pelaksanaan tugas 

b. Melakukan koordinasi tugas perencanaan kepada bidang lain 

c. Mengumpulkanbahan/data  

d. Memberikan pembagian tugas kepada bawahan 

e. Membimbing dan membina bawahan 

f. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan 

g. Memberikan laporan kepada pimpinan 

 

 


