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Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya, sehingga peluncuran buku Profil Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2017 terlaksana sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
Buku Profil ini hadir sebagai bagian dari good governance dalam rangka
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPKAD Kota Serang.
Isi dari buku ini merupakan suatu pembuktian dan bentuk-bentuk pemikiran kerja
keras dari para pegawai di lingkungan BPKAD Kota Serang, atas hasil kerjasama
dari semua perangkat yang ada di BPKAD Kota Serang.
Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan manfaat untuk bertukar informasi bagi pengguna dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam
menunjang pelaksanaan tugas, khususnya di lingkungan pengelolaan keuangan
daerah.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
								Serang, Desember
								 Kepala Badan
							
								Adang Darmawan
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//Gambaran
Umum
//Gambaran Umum

B

adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Serang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah (PD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang
didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Perencanaan strategis PD mutlak diperlukan sejalan pendekatan
perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah. BPKAD sebagai salah satu PD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan
dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang.

T

erbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor
25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Serang, Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.
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//Kedudukan

B

PKAD sebagai salah satu PD sesuai kedudukan, tugas
pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Serang adalah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Serang, Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.
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//Tugas Pokok & Fungsi

B

adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada
daerah sesuai visi, misi dan program Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan ling
kup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 		
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
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//Visi
“Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah 2014 s/d 2018”

//Misi
1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan
investasi, dan kekayaan daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan
dan kualitas laporan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsilidasi, keterpaduan pro
gram dan kegiatan.

//Tujuan
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas

//Sasaran
Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
yang lebih efektif dan Efisien, adapun indikator sasarannya
sebagai berikut:
1. Tersedianya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
3. Persentase PAD terhadap APBD
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//Struktur Organisasi
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//Data Kepegawaian
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

17

K

epala Badan mempunyai
tugas pokok memimpin,
mengatur, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan dalam penyelenggaraan urusan daerah yang
berkenaan dengan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Fungsi Kepala Badan:
1. Penyusunan kebijakan teknis
pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas nya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksana tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
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Kepala Badan

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan tugas
dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya di bidang pengeloalaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya
di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah;
5. Pengelolaan UPT, dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang
diberikan Walikota sesuai dengan
lingkup dan fungsinya.di lingkungan Dinas; dan Pelaporan.

S

ekretariat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala
Badan dalam pengkoordinasian
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan serta menyelenggarakan
kegiatan di bidang administrasi
umum, keuangan, kepegawaian,
dan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk menjalankan
tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai
fungsi:
1.Penatausahaan urusan umum
dan kepegawaian;

Sekretariat
2.Penatausahaan urusan keuangan;
3.Penatausahaan urusan pro
gram, evaluasi dan pelaporan;
4.Pengoordinasian dalam peny
usunan perencanaan Badan;
5.Pengoordinasian pelaksanaan
tugas Bidang dan UPT di
lingkungan Badan;
6.Melaksanakan tugas lainnya
sesuai dengan bidang tugasnya; dan
7.Pelaporan.
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Bidang Anggaran

B

idang
Anggaran
mempunyai tugas
menyelenggarakan
sebagian tugas Badan dalam lingkup perumusan
kebijakan APBD, penyusunan APBD serta pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan APBD.
Untuk
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut,
Kepala Bidang Anggaran
mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan APBD;
2. Penyelenggaraan penyusunan APBD;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
APBD;
4. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai
tugas dan fungsinya;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan sesuai dengan bidang
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20

Bidang Perbendaharaan

B

idang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup belanja langsung,
belanja tidak langsung dan pembiayaan serta kas daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut,
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan belanja langsung;
2. Penyelenggaraan belanja tidak langsung;
3. Penyelenggaraan pembiayaan dan kas daerah.
4. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tu
gas dan fungsinya;
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Bidang Penatausahaan Aset Daerah

B

idang Penatausahaan Aset
Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup perencanaan aset daerah, pencatatan 1. Penyelenggaraan perenca
aset daerah dan pelaporan aset naan aset daerah;
daerah.
2. Penyelenggaan pencatatan
Untuk menyelenggarakan tugas aset daerah;
pokok sebagaimana tersebut, 3. Penyelenggaraan pelaporan
Kepala Bidang Penatausahaan aset daerah;
Aset Daerah mempunyai fung- 4. Melaksanakan tugas lainnya
si:
sesuai dengan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Bidang Akuntansi

B

idang Akuntansi mempunyai
tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup
penelitian terhadap permintaan
pembayaran atas beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Untuk menyelenggarakan
tugas pokok sebagaimana tersebut,
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan akuntasi
penerimaan;
2. Penyelenggaraan akuntansi
pengeluaran;
3. Penyelenggaraan pelaporan
akuntansi;
4. Melaksanakan tugas lainnya
sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perun- 		
dang-undangan.
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Bidang PBB, BPHTB dan PAD Bukan Pajak

B

idang PBB, BPHTB dan PAD Bukan Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badandalam lingkup
pendapatan daerah yang berasal dari PBB dan BPHTB serta
PAD Bukan Pajak Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang
PBB, BPHTB dan PAD bukan Pajak mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan PBB dan BPHTB;
2. Penyelenggaraan PAD Bukan Pajak;
3. Penyelenggaraan Pelayanan, Pengendalian, dan Pengawasan;
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB

B

idang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan
dalam lingkup pengelolaan Pajak Hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan dan pajak air bawah tanah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala
Bidang Non PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pendataan;
2. Penyelenggaraan Penetapan dan Pelayanan;
3. Penyelenggaraan Penerimaan dan Penagihan;
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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U

Kepala UPT Cipocok Jaya

PT PBB-P2 mempunyai tugas pokok membantu Badan dalam hal
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk Melaksanakan
tugas pokok sebagaimana tersebut, UPT PBB P2 mempunyai fungsi:
1. Melakukan pendataan dan penetapan menggunakan SPOP
sesuai wilayah kerja
2. Menghitung dasar pengenaan tarif dan perhitungan pasar Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai wilayah 		
kerja
3. Menentukan Pajak terutang sesuai wilayah kerja
4. Memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai wilayah kerja
5. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkantoran ke kas daerah sesuai peraturan 		
perundang-undangan
6. Menghimpun keberatan wajib pajak di wilayah kerja
7. Memfasilitasi pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan 		
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sesuai 		
wilayah kerja
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8. Kepala UPT mempunyai
tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh
kegiatan Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Per
desaan dan Perkotaan.
9. Sub Bagian Tata Usaha
bertanggung jawab kepa		
da Kepala dan mempunyai
tugas:
• Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan
• Menyelenggarakan kegia
tan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan
• Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
• Memberikan saran kepada Kepala mengenai hal-hal yang ber		
hubungan dengan kedinasan
10.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan dan bertanggungjawab kepada Kepala sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan
11.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya
12.Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 		
(3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.

Kepala UPT Kecamatan Serang

Unit Pelaksanaan Teknis PBB-P2
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Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :
1.Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian ;
2.Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Badan;
3.Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, 		
keprotokalan, dan kehumasan badan;
4.Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan badan rancangan produk 		
hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Badan;
5.Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan 		
peraturan perundang-undangan ;
6.Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan keten
tuan peraturan perundang-undangan;
7.Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai dengan 		
ketentuan perundang-undangan;
8.Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional
di lingkungan Badan;
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Kasubag Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. Melakukan penatausahaan Keuangan Badan;
3. Melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perun
dang-undangan;
4. Melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan pe		
rundang-undangan;
5. Melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai 		
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan 		
ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan lapo
ran pertanggungjawaban keuangan Badan;
8. Melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keua
ngan; dan
10.
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
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S

ub Bagian Program, Evaluasi
dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang Program,
Evaluasi dan Pelaporan.
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Melakukan pengoordianasian dan penyusunan rencana program 		
dan kegiatan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Pentepanan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama
(IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP/
LkjIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta DPA;
3. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/		
RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
4. Melakukan penyusunan administrasi perencanaan di lingkungan
Badan;
5. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan 		
Badan;
6. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan da
lam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan lainnya;
8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Kasubag Program,
Evaluasi & Pelaporan
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//Sumber Daya
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Serang
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SERANG

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
ESSELON
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SERANG

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
GOLONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SERANG
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D

//Isu Strategis

alam penentuan isu-isu strategis ini BPKAD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana
isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan BPKAD Kota Serang lebih baik. Adapun isu-isu strategis itu
adalah:
1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset
Melalui Profesionalitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
dan Perkembangan Iptek;
Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana
pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai dengan penetapan
prosedur kerja yang telah ditetapkan. Kredibilitas dari BPKAD` Kota
Serang sendiri sebagai sebuah lembaga dituntut untuk dapat bekerja
secara profesional adalah sebagai keharusan untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari publik karena sifat dan pekerjaan dari BPKAD
ini adalah sebagai pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seyogyanya
menjadikan sebuah tantangan dan terobosan untuk perbaikan organisasi BPKAD Kota Serang. Peningkatan dalam pembaharuan (updating)
kemampuan individu terhadap perkembangan teknologi dirasakan harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan sumberdaya manusia dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan
selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.
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2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas SDM dan Koordinasi Internal sesuai
Perundang-undangan;
Dalam ruang lingkup manajemen keuangan dan Aset Daera faktor sarana dan prasarana sangatlah penting. Ketika tuntutan akan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah keharusan maka
hal tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. Sehingga indikator keberhasilan ataupun evaluasi pelaksanaan dilapangan akan terlihat jelas. Faktor ini sangat berpengaruh pada kualitas
dan koordinasi internal. Adapun peningkatan sarana dan prasarana ini
tentunya mengacu pada perundang-undangan yang ada. Harus diakui
bahwa untuk mencapai garis ideal ternyata dalam pengaplikasian dilapangan tidaklah mudah. Banyaknya variabel yang sangat signifikan mempengaruhi disandingkan dengan dana yang terbatas juga merupakan
indikator penghambat. Oleh karenanya untuk memberikan pelayanan
yang ideal dan sesuai dengan teori yang ada tentunya masih memerlukan
langkah yang panjang. Tetapi dengan keterbatasan ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berkomitmen untuk bekerja mensukseskan
Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3.Optimalisasi Pendapatan Daerah;
Kebutuhan dana bagi pemerintah Kota Serang tentunya setiap tahunnya akan sangat banyak. Kota Serang sebagai ibukota Propinsi Banten
dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan setara dengan ibukota provinsi lainnya yang sudah maju. Tantangan
terbesar dalam upaya menggali potensi pendapatan, yaitu meningkatkan
kesadaran masyarakat wajib pajak yang masih rendah. Di samping sosialisasi berbagai regulasi kepada masyarakat yang perlu digencarkan, yang
tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya penegakan Peraturan Daerah termasuk di dalamnya memperjelas Reward and Punishment-nya.
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Upaya dalam menggali potensi pendapatan daerah antara lain:
1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat berupa data
base daerah;
2) Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah;
3) Peningkatan tata laksana aset daerah
4) Peningkatan Kinerja Ekonomi Daerah;
5) Penyusunan Perda-Perda serta regulasi-regulasi turunannya sesuai
dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terbaru agar penggalian PAD dapat dilakukan secara efektif dan
efisien;
6) Penggunaan system perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan
PAD secara efektif dan efisien;
7) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
8) Sosialisasi dan penyuluhan aturan pusat dan daerah;
9) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Meningkatkan Opini BPK terhadap laporan keuangan ;
Dengan Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset
yang diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah serta Profesionalitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam Perkembangan Iptek, diharapkan
akan meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah
daerah kota serang. Pengelolaan pembangunan yang baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, monitoring
dan evaluasi yang baik, senantiasa mendasarkan pada model pemerintahan yang amanah,mengedepankan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat atau model
Good Governance.
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//Tantangan dan Peluang
			Pengembangan Pelayanan
Kelemahan Internal
Dibutuhkan sebuah rencana strategis dan tepat dalam pengamanan
rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang tahun
2014-2018. Adapun beberapa kelemahan yang kami rasakan dalam 3
tahun kebelakang, yaitu:
1. Pemenuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang
pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang dirasa masih kurang sesuai dengan kompetensi dan keahlian teknis yang
dibutuhkan pada bidang pendapatan dan pengelolaan keua
ngan daerah;
2. Belum terciptanya suasana dan tempat pelayanan yang sesuai
dengan standar dan kualitas pelayanan pada umumnya;
3. Belum terdatanya dan tergalinya potensi pendapatan secara 		
maksimal;
4. Sarana dan Prasarana Kantor yang dirasa masih sangat jauh 		
dari standar pelayanan minimal yang ditentukan jika dibandingkan dengan tuntutan pelayanan yang diminta;
5. Belum terlaksananya reward dan punishment terhadap kondisi
keadaan kerja sebagai sebuah ukuran kinerja dalam lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
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Kekuatan Internal
1. Peraturan Perundang-Undangan yang mengisyaratkan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatih bagi pegawai/aparatur pemerintah;
3. Pengalaman baik secara akademis dan praktis dalam bidang pen
dapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
4. Semangat untuk memajukan lembaga institusi

Tantangan Eksternal
1. Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia berimbas kepada
perekonomian daerah;
2. Kemudahan akses informasi memberikan tantangan agar pengelo
laan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel;
3. Perubahan perundangan-undangan yang cepat, sehingga mendorong penatausahaan keuangan dihadapkan pada kondisi yang 		
tidak sesuai;
4. Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia berimbas kepada pere
konomian daerah;
5. Kemudahan akses informasi memberikan tantangan agar pengelo
laan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel;
6. Perubahan perundangan-undangan yang cepat, sehingga mendorong penatausahaan keuangan dihadapkan pada kondisi yang tidak
sesuai;
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Laporan Realisasi
APBD T.A 2014

43

Laporan Realisasi
APBD T.A 2015
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Laporan Realisasi
APBD T.A 2016
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K

ota Serang setiap tahun selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di Kota Serang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dimana APBD
tersebut meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun yang termasuk dalam APBD
diantaranya :
1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas :
•Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi 		
daerah, hasil penglolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
•Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana 		
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
•Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah ataupun dana 		
darurat.
2.Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintah di daerah.
3.Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

Sumber : BAPEDA Kota Serang 2017
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan daerah yaitu
mengenai kemampuan daerah
dalam membiayai daerahnya
sendiri. Kebijakan otonomi
daerah dan semangat kemandirian daerah ditunjukan oleh
pemerintah Kota Serang dalam
semangat membangun Kota
Serang dalam menjadikan kota
yang lebih mandiri dan memajukan pembangunan. Perkembangan perekonomian Kota
Serang diharapakan mampu
memperbaiki
kesejahteraan
masyarakat, hal ini tercermin
dari peningkatan pendapatan
per-kapita dan menurunnya
tingkat kemiskinan masyarakat.
Hal ini diantaranya diwujudkan dengan cara memperluas lapangan
kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Atas dasar ini maka pemerintah
Kota Serang membagi APBD Kota Serang terbagi atas beberapa komponen dalam pembangunan seperti Pelayanan Umum, Ketertiban dan
Keamanan, Ekonomi, Lingkungan, Perumahan dan Fasilitas Umum,
Kesehatan, Wisata dan Budaya, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial
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Daftar Wajib
Pajak Hotel

S

alah satu penerimaan pendapatan yang dapat terus digali adalah dari Pajak
Hotel. Kota Serang sebagai ibukota provinsi Banten serta sebagai daerah
transit, dalam perkembangannya memiliki potensi besar dalam menggerakan
roda perekonomian, dimana salah satu indikatornya adalah dalam lima tahun
terakhir jumlah hotel dan tamu hotel baik dari wisatawan domestik ataupun
luar semakin meningkat. Penarikan pajak sesungguhnya untuk kepentingan
umum, dimana dana pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan di Kota Serang, baik dalam pembangunan infrastruktur, sosial ataupun
pembangunan kesehatan

Sumber: Kota Serang Dalam Angka 2014
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Galeri Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

BPKAD Kota Serang
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