
 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pogram dan Keuangan  

2. Kode Jabatan : 44.01.01.01 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar 

 Eselon I  : - 

 Eselon II :  

 Eselon III : Sekretaris Camat  

1.  Eselon IV : Kepala Sub Bagian Pogram dan Keuangan  

2. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

5.   Ikhtisar Jabatan : 
 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan 
administrasi keuangan rutin,  urusan pembukuan dan menyusun 

pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja kantor serta  

pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kantor Camat 
 

6. Uraian Tugas : 
1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, perintah atasan 
sebagai pedoman kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 
b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas 

c. Menyimpan dokumen kedalam lemari/rak arsip 
2. Membuat Program dan Rencana Kegiatan pada Sub.Bagian Progam 

dan Keuangan berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku 
a. Menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 

b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan dan data 
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c.  Mempelajari program dan capaian tahun lalu 

d. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub. Bagian Program dan 
Keuangan 

e. Menyusun target dan sasaran kegiatan yang akan di capai  
f. Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk   

   mendapatkan arahan 
g. Menyerahkan konsep ke bawahan untuk pengetikan 

h. Memfasilitasi konsep 
i. Meneliti dan mengoreksi hasil ketikan serta memberikan tanda 

paraf/tanda tangan 

3. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), 
Indikator Kerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan penetapan Kinerja 

sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku  

a. Mempelajari dokumen sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

b. Mengumpulkan bahan penyusunan 

c. Menyusun konsep 
d. Mengkonsultasikan konsep ke atasan untuk mendapat arahan dan 

persetujuan 
e. Finalisasi konsep 

4. Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan ke dalam 
Rencana Kerja (RK) serta prioritas dan plafon Anggaran Semesteran 

(PPAS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk kelancaran tugas 

a. Mempelajari dokumen sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
b. Mengumpulkan bahan  

c. Menyusun konsep 
e. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke pimpinan untuk 

mendapat arahan 
f. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan 

g.Finalisasi konsep 
5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada 

Sub.Bagian Program dan Keuangan 
a. Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan bawahan 
b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

c. Menenentukan target waktu penyelesaian. 
6. Menyiapkan pelaksanaan penata-usahaan keuangan, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan 

yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan 
akuntabel  

a. Mempelajari dokumen sebelumnya dan peraturan yang terkait dengan 
kegiatan tugas 

b. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penata usahaan keuangan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan 

c. Memeriksa penerimaan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan 
pembukuan pada buku kas umum sesuai DPA 

7. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan produktivitas kerja dan  

ketepatan waktu penyelesaian tugas sebagai bahan pertimbangan 
untuk peningkatan karier  

a. Mengidentifikasi hasil kerja bawahan 
b. Mengoreksi hasil kerja bawahan 

c. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan 
8. Menyusun Konsep Telaahan Staf  

a. Mengamati pelaksanaan tugas bawahan 

b. Meneliti hasil kerja bawahan 
c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

d.Merumuskan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja bawahan 
9. Menilai disiplin kerja bawahan pada Sub. Bagian Program dan 

Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku   sebagai bahan 
pertimbangan untuk pemberian penghargaan atau sanksi 

a. Memberikan arahan  
b. Memeriksa daftar kehadiran 



 

 

 

 

c. Memberikan saran dan perbaikan 

10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub.Bagian Program 
dan Keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar 
a. Menjelaskan tugas yang akan di laksanakan bawahan 

b. Mengidentifikasi kesulitan yang di alami bawahan 
11. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahan RKA 
serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien 

dan efektif 
a. Mempelajari dokumen sebelumnya dan mempelajari disposisi pimpinan 

b. Mempelajari dan menganalisa usulan program dan kegiatan dari 
masing-masing Seksi dan Kasubbag 

c. Menyusun konsep rencana anggaran dengan menilai skala prioritas 

d. Mengkonsultasikan konsep dengan atasan untuk mendapat arahan 
e. Memperbaiki konsep analisis yang telah di konsultasikan jika terdapat 

kekurangan untuk kesempurnaan hasil 
f. Finalisasi konsep  

12. Meneliti kelengkapan SPP LS Pengadaan barang dan jasa 
a. Mengumpulkan bahan dan data pendukung 

b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data 

c. Membuat nota pesanan barang sesuai DPA 
d. Menyiapkan kwitansi sebagai bukti pengeluaran anggaran  

d. Memeriksa jumlah, jenis dan mutu barang dengan cara 
mencocokkannya dengan pesanan agar barang yang diterima sesuai 

dengan pesanan  
13. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP LS gaji serta penghasilan 

lainnya 
a. Mengumpulkan dan meneliti data terkait kegiatan tugas 

b. Mengoreksi dan meneliti kelengkapan data 

14. Menyiapkan SPM yang telah dibuat oleh penerbit SPM 
a. Mengumpulkan SPM 

b. Meneliti SPM 
15. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggung  jawaban anggaran 

SKPD 

a. Menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 

b. Mengoreksi, meneliti kelengkapan dan keakurantan data 

c. Memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan laporan 

 d.Menganalisis laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 
anggaran belanja rutin 

16. Melaksankan Akuntasi SKPD 
a. Mengumpulkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Menata keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
c. Mengolah data keuangan 

d. Melakukan rekapitulasi pelaporan keuangan 

e. Mendokumentasikan semua data keuangan 
17. Menghimpun dan menyusun DPA SKPD membuat anggaran kas SKPD 

sebagai bahan pelaksanaan APBD 

a. Menghimpun data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data 

c. Mennyusun konsep 

d.Mengkosultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk 
mendapatkan arahan dan petunjuk  

e. Menyerahkan konsep yang telah di susun untuk diketik 

f. Memeriksa hasil ketikan dan memberikan tanda paraf 

g.Finalisasi 
18. Menghimpun dan menyusun laporan perkembangan kegiatan dan 

keuangan 
a. Menganalisis laporan yang di terima dari bawahan 

b. Membahas bahan laporan dengan bawahan 

c. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas 

d. Mengkonsultasikan konsep laporan yang telah di buat kepada atasan 

e. Memfasilitasi laporan  

19. Menghimpun dan menyusun laporan keuangan SKPD  
a. Mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 



 

 

 

 

b. Memeriksa kelengkapan data  

c. Menyusun konsep laporan keuangan sesuai petunjuk teknis dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk 
mendapat arahan 

e. Menyerahkan konsep ke bawahan yang telah di susun untuk diketik 
f. Mengoreksi hasil pengetikan dan memberikan tanda paraf 

20. Menyampaikan laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD), neraca saldo 
dan realisasi SP2D belanja modal ke PPKD melalui DPPKAD 

a. Mengumpulkan bahan dan data pendukung 

b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data 
c. Membuat konsep laporan 

d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke pimpinan untuk 
mendapat arahan 

e. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat 
kekurangan untuk kesempurnaan hasil 

f. Menyerahkan konsep ke pada bawahan untuk pengetikan 

g. Mengoreksi hasil ketikan dan memberikan tanda paraf 
21. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan 

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 
a. Mempelajari dokumen sebelumnya dan mempelajari disposisi atasan 

b. Melakukan pengelolaan keuangan 
c. Melakukan verifikasi dan validasi penggunaan anggaran 

d. Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku 

22. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan  

a. Menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 
b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keakuratan data  

c. Menyusun konsep laporan keuangan sesuai petunjuk teknis dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d.Mengkonsultasikan konsep yang telah di susun ke atasan untuk 
mendapat arahan 

e. Memfasilitasi penyusunan laporan 
23. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran 

a. Menyiapkan bahan dan data pendukung 

b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keakuratan data  
c. Menyusun konsep laporan 

d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke pimpinan untuk 
mendapat arahan 

e. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat 
kekuranga untuk kesempurnaan hasil 

f. Menyerahkan konsep ke pada bawahan untuk pengetikan 

g. Mengoreksi dan meneliti hasil ketikan seta  memberikan tanda paraf 

24. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

a. Menyiapkan bahan dan data pendukung 

b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keakuratan data  
c. Menyusun konsep laporan keuangan ahkir tahun 

c. Mengkonsultasikan konsep dengan atasan untuk mendapat arahan dan 
petunjuk 

e. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat 
kekurangan untuk kesempurnaan hasil 

f. Menyerahkan konsep ke pada bawahan untuk pengetikan 

g. Mengoreksi dan meneliti hasil ketikan seta  memberikan tanda paraf 

25. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan  

keuangan 
a. Memberikan arahan kepada bawahan 

b. Memeriksa hasil kerja bawahan 
c. Memberikan saran dan arahan  

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas 
26. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan  yang di berikan pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 

a. Menerima perintah dinas 

b. Memahami tugas dinas yang diperintahkan 
c. Melaksanakan perintah 

d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai 



 

 

 

 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
 

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Telaahan staf Bahan pertimbangan atasan 

5. Data kegiatan perbendaharaan, 

verifikasi dan pembukuan 
keuangan anggaran belanja 

langsung dan belanja tidak 
langsung 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

6. Data penyusunan laporan 
prognosis realisasi keuangan  

Dokumen  untuk melaksanakan 
kegiatan 

7. Data penyusunan laporan 

keuangan semesteran 
Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

8. Data dokumen penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun 

Dokumen  untuk melaksanakan 
kegiatan 

9. Data laporan pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan dalam 

pengelolaan  keuangan 
 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

10. Materi Peraturan Perundang-

undangan 
Landasan hukum melaksanakan 

kegiatan dan penyelesaian masalah 

11. Materi Keputusan Menteri Pedoman teknis pelaksanaan 
kegiatan 

12. Materi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lombok Barat 

Landasan hukum melaksanakan 
kegiatan dan penyelesaian masalah 

13. Materi Peraturan Bupati Lombok 

Barat 

Landasan hukum melaksanakan 

kegiatan dan penyelesaian masalah 

14. Materi Keputusan Bupati 
Lombok Barat 

Pedoman teknis pelaksanaan 
kegiatan 

 

8. Perangkat/ Alat Kerja: 
 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. Alat Tulis Kantor Tidak pakai 
habis 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Sarana transportasi Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

3. Peraturan perundang-undangan Acuan dan dasar pelaksanaan 

program kegiatan 

4. Perangkat Keras/perangkat 
Lunak 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

4. Keputusan Menteri Acuan dan dasar pelaksanaan 

program kegiatan 

5. Peraturan Daerah Kab. Lobar  Acuan dan dasar pelaksanaan 
program kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja Satuan Hasil 

1 Terlaksananya catatan penghimpunan dan 
mempelajari peraturan perundang-

undangan, pedoman, petunjuk pelaksana 
dan petunjuk teknis, perintah atasan 

sebagai pedoman kerja dan kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Dokumen 

2 Terlaksananya pembuatan Program dan 
Rencana Kegiatan pada Sub.Bagian Progam 

dan Keuangan berdasarkan ketentuan dan 
Peraturan yang berlaku 

Kegiatan 

3 Terlaksananya pembagian tugas kepada 

bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pada Sub.Bagian 

Program dan Keuangan 

Kegiatan 

4 Terlaksananya penyiapan pelaksanaan 
penata-usahaan keuangan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan administrasi 
keuangan sesuai dengan aturan yang 

berlaku agar tercapainya pelaksanaan 

anggaran yang efektif dan akuntabel  

Kegiatan 

5 Terlaksananya penilaian hasil kerja 
bawahan berdasarkan produktivitas kerja 

dan  ketepatan waktu penyelesaian tugas 
sebagai bahan pertimbangan untuk 

peningkatan karier  

Kegiatan 

6 Terlaksananya penyusunan konsep telaahan 
Staf  

Kegiatan 

7 Terlaksananya penilaian disiplin kerja 
bawahan pada Sub. Bagian Program dan 

Keuangan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku   sebagai bahan pertimbangan 

untuk pemberian penghargaan atau sanksi 

Kegiatan 

8 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan 
lingkup Sub.Bagian Program dan Keuangan 

setiap saat sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang di berikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar 

Kegiatan 

9 Terlaksananya penyusunan rencana 

anggaran belanja langsung dan belanja 
tidak langsung berupa Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta 
rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab agar tercapai tujuan anggaran yang 

efisien dan efektif 

Dokumen 

10 Meneliti kelengkapan SPP LS Pengadaan 

barang dan jasa 

Kegiatan 

11 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP 
LS gaji serta penghasilan lainnya 

Kegiatan 

12 Terlaksananya penyiapan SPM yang telah 

dibuat oleh penerbit SPM 

Kegiatan 

13 Melakukan verifikasi atas laporan 

pertanggung  jawaban anggaran SKPD 

Laporan 

14 Melaksankan Akuntasi SKPD Kegiatan 

15 Menghimpun dan menyusun DPA SKPD 

membuat anggaran kas SKPD sebagai bahan 
pelaksanaan APBD 

Kegiatan 

16 Menghimpun dan menyusun laporan 
perkembangan kegiatan dan keuangan 

Laporan 

17 Menghimpun dan menyusun laporan 

keuangan SKPD  

laporan 



 

 

 

 

18 Terlaksananya penyampaian laporan 
Realisasi Anggaran (LRA-SKPD), neraca 

saldo dan realisasi SP2D belanja modal ke 
PPKD melalui DPPKAD 

Laporan 

19 Terlaksananya kegiatan perbendaharaan, 

verifikasi dan pembukuan keuangan 
anggaran belanja langsung dan belanja 

tidak langsung 

Kegiatan 

20 Terlaksananya penyusunan laporan 

prognosis realisasi keuangan  

Laporan 

21 Terlaksananya penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

laporan 

22 Terlaksananya penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 

Laporan 

23 Terlaksananya pengawasan, evaluasi dan 
pelaporan dalam pengelolaan  keuangan 

Laporan 

24 Terlaksananya tugas-tugas kedinasan  yang 

di berikan pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan lancar 

Kegiatan 

 

 

10. Tanggung Jawab: 

1. Kebenaran catatan dan keakuratan data penghimpunan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk 

pelaksana dan petunjuk teknis, perintah atasan sebagai pedoman kerja 
dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan Program dan 
Rencana Kegiatan pada Sub.Bagian Progam dan Keuangan 

berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku 
3. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembagian tugas kepada 

bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub.Bagian Program dan 

Keuangan 

4. Kebenaran catatan dan keakuratan data  penyiapan pelaksanaan 
penata-usahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar 
tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel  

5. Kebenaran catatan dan keakuratan data penilaian hasil kerja bawahan 
berdasarkan produktivitas kerja dan  ketepatan waktu penyelesaian 

tugas sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan karier  

6. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan konsep telaahan 
Staf  

7. Kebenaran catatan dan keakuratan data penilaian disiplin kerja 
bawahan pada Sub. Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku   sebagai bahan pertimbangan untuk 
pemberian penghargaan atau sanksi 

8. Kebenaran catatan dan keakuratan data membimbing pelaksanaan 
tugas bawahan lingkup Sub.Bagian Program dan Keuangan setiap saat 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar 
9. Kebenaran catatan dan keakuratan data  penyusunan rencana 

anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta rancangan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif 

10. Kebenaran catatan dan keakuratan data meneliti kelengkapan SPP LS 

Pengadaan barang dan jasa 
11. Kebenaran catatan dan keakuratan data meneliti kelengkapan SPP-UP, 

SPP-GU, SPP LS gaji serta penghasilan lainnya 
12. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyiapan SPM yang telah 

dibuat oleh penerbit SPM 
13. Kebenaran catatan dan keakuratan data Melakukan verifikasi atas 

laporan pertanggung  jawaban anggaran SKPD 

14. Kebenaran catatan dan keakuratan data melaksankan Akuntasi SKPD 



 

 

 

 

15. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun dan menyusun 

DPA SKPD membuat anggaran kas SKPD sebagai bahan pelaksanaan 
APBD 

16. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun dan menyusun 
laporan perkembangan kegiatan dan keuangan 

17. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun dan menyusun 
laporan keuangan SKPD  

18. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyampaian laporan 
Realisasi Anggaran (LRA-SKPD), neraca saldo dan realisasi SP2D 

belanja modal ke PPKD melalui DPPKAD 

19. Kebenaran catatan dan keakuratan data  kegiatan perbendaharaan, 
verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan 

belanja tidak langsung 
20. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan 

prognosis realisasi keuangan  
21. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan 

keuangan semesteran 

22. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

23. Terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan  
keuangan 

24. Kebenaran catatan dan keakuratan data kegiatan tugas-tugas 
kedinasan  yang di berikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan lancar 

 

11.  Wewenang :  
 

a. Memberi tugas 

b. Meminta hasil kerja bawahan  

c. Menyetujui/menolak laporan bawahan  

d. Menilai bawahan  

e. Memberi teguran kepada bawahan 

f. Meminta petunjuk atasan 

g. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

h. Menandatangani dokumen sesuai kewenangan 
 

[  
12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Sekretaris Camat 
Batulayar 

Kantor Camat 
Batulayar 

Menerima tugas, petunjuk 
kerja dan melaporkan 

hasil kerja 

2. Para Kepala 

Subbagian Lingkup 
Sekretariat 

Kantor Camat 

Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

3. Fungsional Umum 

Lingkup Sub Bagian 
Program dan 

Keuangan  

Kantor  Camat 

Batulayar 

memberi tugas, memberi 

petunjuk kerja dan 
menerima hasil kerja 

 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

Tempat kerja 

Suhu 
Udara 

Keadaan Ruangan 

Letak 
Penerangan 

Suara 
Keadaan tempat kerja 

Getaran 

Normal 

Dingin 
Sejuk 

Normal 

Rata 
Terang 

Tidak Bising 
Normal 

Tidak Ada 

 
14.  Resiko Bahaya: 



 

 

 

 

No Fisik / Mental Penyebab 

1. Tidak Ada - 

 
15. Syarat Jabatan: 

a. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a) 
 

b. Pendidikan     : S-1  
 

c. Kursus/Diklat    

1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat IV (ADUM) 

2) Teknis   :  

a. Diklat Administrasi dan Manajemen 

b. Diklat Perbendaharaan 
c. Diklat Diklat Pengelolaan Keuangan 

d. Diklat Perencanaan program dan Pengawasan 

e. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 
 

d. Pengalaman kerja   :  

1) Pernah menjadi pejabat Struktural Eselon IV b Lingkup 

Dinas/Badan/Kantor/Bagian pada Pemerintah Kab. Lombok Barat 

sekurang-kurangnya 2 tahun.  

2) Pernah menjadi pejabat Struktural Eselon IV/b Lingkup Kantor Camat  

atau Dinas/Badan/Kantor lain pada Pemerintah Kab. Lombok Barat 

sekurang-kurangnya 2 tahun 
 

e. Pengetahuan kerja :  

1) Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

2) Ketentuan Pengelolaan Keuangan 

3) Ketentuan Adminstrasi Keuangan  
 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola administrasi program 

dan keuangan  
 

g. Bakat Kerja : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 
 

h. Temperamen Kerja   : 

1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), 

atau merencanakan (PLANING). 

2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan 

berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji 

(MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA). 

3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan. 
 

i. Minat Kerja :  

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-

benda dan obyek-obyek. 

2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang. 

3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data. 
 

j. Upaya Fisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

k. Kondisi Fisik :  

1) Jenis Kelamin  :  Laki-laki atau Perempuan 

2) Umur    :  - 

3) Tinggi badan  :  - 

4) Berat badan  :  - 



 

 

 

 

5) Postur badan :  - 

6) Penampilan  :  - 

l. Fungsi Pekerja : 

1) D1 : Mengkoordinasikan  

2) O0 : Menasehati  

3) O8 : Menerima instruksi  

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan 
 

 

NO. HASIL KERJA SATUAN 
JUMLAH 
VOLUME 

KERJA 

NORMA 
WAKTU 

(Dalam menit) 

1 Terlaksanya penghimpunan dan 

mempelajari peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk 

pelaksana dan petunjuk teknis, 
perintah atasan sebagai pedoman 

kerja dan kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Dok 1 300 Menit 

2 Terlaksananya pembuatan Program 
dan Rencana Kegiatan pada 

Sub.Bagian Progam dan Keuangan 
berdasarkan ketentuan dan Peraturan 

yang berlaku 

Kegiatan 1 300 Menit 
 

3 Terlaksananya penyiapan 
pelaksanaan penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA), Indikator Kerja Utama, 

Rencana Kinerja Tahunan penetapan 
Kinerja sesuai kebutuhan organisasi 

berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku  

Kegiatan 1 1500 Menit 

4 Terlaksananya penyiapan 

pelaksanaan pengusulan program dan 
kegiatan ke dalam Rencana Kerja (RK) 

serta prioritas dan plafon Anggaran 

Semesteran (PPAS) berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk kelancaran tugas 

Kegiatan 2 3000 Menit 

5 Terlaksananya pembagian tugas 
kepada bawahan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pada Sub.Bagian Program dan 

Keuangan 

Kegiatan 1 60 Menit 

6 Terlaksananya penyiapan 
pelaksanaan penata-usahaan 

keuangan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan administrasi keuangan 

sesuai dengan aturan yang berlaku 
agar tercapainya pelaksanaan 

anggaran yang efektif dan akuntabel  

Kegiatan 1 300 Menit 

7 Terlaksananya penilaian hasil kerja 

bawahan berdasarkan produktivitas 
kerja dan  ketepatan waktu 

penyelesaian tugas sebagai bahan 
pertimbangan untuk peningkatan 

karier  

Kegiatan 1 60 Menit 

8 Terlaksananya penyusunan konsep 
telaahan Staf  

Kegiatan 1 60 Menit 

9 Terlaksananya penilaian disiplin kerja 

bawahan pada Sub. Bagian Program 

dan Keuangan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku   sebagai 

bahan pertimbangan untuk 
pemberian penghargaan atau sanksi 

Kegiatan 1 60 Menit 



 

 

 

 

10 Terlaksananya pembimbingan 
terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

lingkup Sub.Bagian Program dan 
Keuangan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang di 
berikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar 

Kegiatan 1 60 Menit 

11 Terlaksananya penyusunan rencana 
anggaran belanja langsung dan 

belanja tidak langsung berupa 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
perubahan RKA serta rancangan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab agar tercapai tujuan 
anggaran yang efisien dan efektif 

Dokumen 2 3000 Menit 

12 Meneliti kelengkapan SPP LS 

Pengadaan barang dan jasa 

Kegiatan 1 60 Menit 

13 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-

GU, SPP LS gaji serta penghasilan 
lainnya 

Kegiatan 1 300 Menit  

14 Terlaksananya penyiapan SPM yang 

telah dibuat oleh penerbit SPM 

Kegiatan 1 60 Menit 

15 Melakukan verifikasi atas laporan 
pertanggung  jawaban anggaran SKPD 

Kegiatan 1 60 Menit 

16 Terlaksananya pelaksanaan Akuntasi 
SKPD 

Kegiatan 1 60 Menit 

17 Terlaksananya penghimpunan dan 

menyusun DPA SKPD membuat 
anggaran kas SKPD sebagai bahan 

pelaksanaan APBD 

Kegiatan 2 3000 Menit 

18 Terlaksananya penghimpunan dan 
menyusun laporan perkembangan 

kegiatan dan keuangan 

Kegiatan 12 3600 Menit 

19 Terlaksananya penghimpunan dan 

menyusun laporan keuangan SKPD  

Kegiatan 12 3600 Menit 

20 Terlaksananya penyampaian laporan 
Realisasi Anggaran (LRA-SKPD), 

neraca saldo dan realisasi SP2D 
belanja modal ke PPKD melalui 

DPPKAD 

Kegiatan 12 3600 Menit 

21 Terlaksananya kegiatan 

perbendaharaan, verifikasi dan 
pembukuan keuangan anggaran 

belanja langsung dan belanja tidak 
langsung 

Kegiatan 12 3600 Menit 

22 Terlaksananya  penyusunan laporan 

prognosis realisasi keuangan  

Laporan 12 3600 Menit 

23 Terlaksananya penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

Laporan 2 600 Menit 

24 Terlaksananya penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

Laporan 1 300 menit 

25 Terlaksananya pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan dalam pengelolaan  
keuangan 

Laporan 12 3600 Menit 

26 Terlaksananya tugas-tugas kedinasan  

yang di berikan pimpinan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan dengan 
lancar 

Laporan 36 4320 Menit 

 

17. Butir Informasi Lain : -  

 

 



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 
1. NamaJabatan : Pengadministrasi Keuangan 

2. KodeJabatan : 44.01.0101.01 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 

 Eselon II : - 

 Eselon III : Sekretaris Camat 

 Eselon IV : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

5. Ikhtisar Jabatan : 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoamn dan 
petunjuk teknis, membantu penyiapan bahan/data yang berkaitan dengan 

Administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

6. UraianTugas 
1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 
a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 

b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas 

c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 

2. Mengetik konsep program dan rencana kerja Sub Bagian Program dan 
Keuangan 

a. Menerima perintah dari atasan 
b. Menerima dan membaca konsep 

c. Mengetik konsep yang telah di buat oleh atasan 
d.Menyerahkan hasil ketikan keatasan untuk dikoreksi dan memberikan 

tanda paraf 

e. Penanda tanganan dan pemberiaan tanda paraf/tanda tangan 

f. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 
3. Melakukan pengadministrasi pada Sub.Bagian Program dan Keuangan 

sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 
terselenggara pengadministrasian yang baik dan benar 

a. Menerima berkas keunagan 
b. Memeriksa berkas  

 
SEKRETARIS   

PENGADMINISTRASI 

KEUANGAN 

 

KEPALA  
SUB BAGIAN 

 UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 
PROGRAMDAN 

KEUANGAN 



 

 

 

 

b. Melakukan pengadministrasian keuangan 

c. Melakukan pencatatan ke dalam buku registrasi dan buku agenda 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas ke atasan 

4. Membantu bendahara dalam mendokumentasikan seluruh tanda bukti 
penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib atau 

teratur 
a. Mengumpulkan semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran 

b.Mencatat semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku 
penerimaan dan pengeluaran 

c. Mengoreksi semua hasil pembukuan yang di catat 

d. Menyiapkan map folder, otner, boks arsip dan rak arsip 
e. Menyipan arsip 

5. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin untuk 
tertib administrasi  

a. Mengumpulkan semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran belanja 
rutin 

b. Mencatat semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku 

kas sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran 
rutin 

c. Memeriksa dan mengecek kebenaran pembukuan 
6. Menyimpan semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta 

pertanggungjawaban sebagai tanda bukti untuk memeriksa keuangan 
apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan 

a. Mengumpulkan semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta 
pertanggungjawaban 

b. Memisahkan antara bukti penerimaan dan pengeluaran serta 

pertanggungjawaban 
c. Menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran serta 

pertanggungjawaban ke dalam lemari arsip 
7. Membantu bendahara dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) 

atas seluruh pengeluaran yang di urusnya setiap akan mengajukan GU 
dan pada akhir masa kegiatan 

a. Mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 
b. Memeriksa semua asip SPJ pengeluaran  

c. Menyusun konsep SPJ 
d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk mendapat 

arahan 
8. Membantu bendahara dalam meneliti kelengkapan SPP  yang diajukan 

oleh Bendahara  

a. Mengumpulkan SPJ  
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan SPJ 

9. Membantu bendahara dalam menyiapkan SPM atas dasar SPP yang telah 
memenuhi syarat untuk ditanda tangani oleh pengguna anggaran 

a. Mengumpulkan SPM 
b. Memeriksa Kelengkapan SPM 

d. Pennanda tangan  
10. Membantu bendahara dalam mencatat penerbitan SPM dalam register 

SPM 

a. Menerima dan membaca SPM 
b. Melakukan pencatatan ke dalam buku register 

11. Membantu bendahara pengeluaran dalam membuat SPP UP/GU/TU/LS 
sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

bahan pembayaran tagihan 
a. Mengumpulkan data  

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c. Meneliti keakuratan data 
12. Membantu bendahara  dalam menerima dan menguangkan SP2D ke Bank 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
pembayaran tagihan 

a. Membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) baik SP2dB UP maupun SP2D LS 
b. Mengimput kedalam sistem aplikasi 

c. Memindahkan ke Surat Perintah Membayaran (SPM) 
d. Menyimpan SP2D sebagai arsip 

13. Membantu bendahara  dalam membuat kuitansi pengeluaran sesuai 

dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan 
pembayaran tagihan 



 

 

 

 

a. Menyiapkan kwintansi untuk setiap pengeluaran penggunaan anggaran 

b. Membuat kwitansi pengeluaran penggunaan anggaran sebagi tanda bukti 
pembayaran untuk tertib administrasi 

c. Menyimpan kwitansi sewaktu-waktu ada pemeriksaan 
14. Membantu bendahara  dalam membayarkan tagihan kepada pihak ketiga 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
pemenuhan pembayaran pihak ketiga 

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah uang sesuai besar tagihan 
b. Membukukan atau mencatat jumlah uang tagihan yang telah terkumpul 

c. Menyiapkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang tagihan 
d. Membayarkan tagihah-tagihan 

e. Menyimpan dan mengumpulkan bukti-bukti pembayaran sebagai bahan 

pertanggungjawaban 
15. Membantu bendahara dalam mencatat pengeluaran permintaan 

pembayaran ke buku kas, buku simpanan Bank, buku Pajak, buku panjar 
dan buku rekapitulasi sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk tertib pengelolaan keuangan 

a. Mengumpulkan semua bukti-bukti permintaan pengeluaran 
b. Mencatat semua bukti-bukti  permintaan pengeluaran ke dalam buku 

regester 
c. Mengoreksi semua hasil pembukuan yang telah di catat 

16. Membantu bendahara  dalam membuat SPJ dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan keuangan 
a. Menghimpun data yang berkaitan dengan pembuatan SPJ 

b. Membuat SPJ  

c. Mengoreksi kebenaran SPJ yang telah di buat 
17. Membantu bendahara dalam menghitung dan menyetor hasil pungutan 

pajak sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk tertib pengelolaan keuangan 

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah pungutan pajak penghasilan 

b. Membukukan atau mencatat jumlah pungutan pajak penghasilan yang 
telah terkumpul sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

c. Menyiapkan kwitansi sebagai bukti penyetoran uang 

d. Menyetorkan uang pungutan pajak yang telah terkumpul sesuai 
ketentuan dan aturan yang berlaku 

e. Menyimpan dan mengumpulkan tanda bukti penyetoran sebagai bahan 
pertanggungjawaban 

18. Membantu bendahara  dalam menyimpan arsip SPJ sesuai dengan data 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempermudah 

pertanggungjawaban 
a. Mengumpulkan arsip SPJ sesuai data 

b. Memeriksa arsip SPJ yang terkumpul 

c. Melakukan pencatatan ke dalam buku register 
d. Menyimpan arsip SPJ ke dalam map folder, otner, boks arsip dan rak arsip 

19. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub.Bagian Program dan 
Keuangan 

a. Mengumpulkan arsip-arsip/dokumen pelaksanaan tugas sebagai bahan 
lampiran dalam laporan 

b. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegian tugas  
c. Menyerahkan laporan ke atasan untuk di baca sebagai bahan penelaahan 

hasil kerja bawahan 
d. Menyimpan arsip laporan ke dalam map folder, otner, boks arsip dan rak 

arsip 
20. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 
a. Menerima tugas dinas 

b. Memahami tugas  
c. Melaksanakan tugas dinas 

d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 
 

 

 



 

 

 

 

7. Bahan Kerja: 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. ATK pakai habis; Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan 
kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas Dasar untuk melaksanakan 

kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 

5. Materi juklak dan juknis 

Pengadministrasi Keuangan  
Dokumen untuk melaksanakan 

kegiatan 
 
 

 

8.  Perangkat/Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis 

 
Bahan pendukung untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/Perangkat 

Lunak 
Bahan pendukung untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

2. Juklak dan juknis 

Pengadministrasi Keuangan 
Bahan pendukung untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

9.Hasil Kerja 

No Hasil Kerja Satuan Hasil 
1. Terlaksananya pengumpulan dan mempelajari 

peraturan perundangan yang terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan 

Dokumen 

2. Terlaksananya pengetikan konsep program dan rencana 
kerja Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kegiatan 

3. Terlaksananya melakukan pengadministrasi pada 

Sub.Bagian Program dan Keuangan sesuai petunjuk dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 

terselenggara pengadministrasian yang baik dan benar 

Kegiatan 

4. Membantu bendahara dalam mendokumentasikan 
seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta 

dokumen lainnya secara tertib atau teratur 

Dokumen 

5. Terlaksananya pembukuan semua penerimaan dan 

pengeluaran anggaran rutin untuk tertib administrasi  
Kegiatan 

6. Terlaksananya penyimpanan semua bukti-bukti 
penerimaan dan pengeluaran serta pertanggungjawaban 

sebagai tanda bukti untuk memeriksa keuangan apabila 
sewaktu-waktu ada pemeriksaan 

Kegiatan 

7. Membantu bendahara dalam membuat surat 

pertanggungjawaban (SPJ) atas seluruh pengeluaran 

yang di urusnya setiap akan mengajukan GU dan pada 
akhir masa kegiatan 

Surat 

8. Membantu bendahara dalam meneliti kelengkapan SPP  

yang diajukan oleh Bendahara  
Kegiatan 

9. Membantu bendahara dalam menyiapkan SPM atas 
dasar SPP yang telah memenuhi syarat untuk ditanda 

tangani oleh pengguna anggaran 

Kegiatan 

10. Membantu bendahara dalam mencatat penerbitan SPM 

dalam register SPM 
Kegiatan 

11. Membantu bendahara pengeluaran dalam membuat SPP 
UP/GU/TU/LS sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk bahan 
pembayaran tagihan 

Kegiatan 

12. Membantu bendahara  dalam menerima dan 

menguangkan SP2D ke Bank sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

pembayaran tagihan 

Kegiatan 



 

 

 

 

13. Membantu bendahara  dalam membuat kuitansi 
pengeluaran sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk bahan 
pembayaran tagihan 

Kegiatan 

14. Membantu bendahara  dalam membayarkan tagihan 

kepada pihak ketiga sesuai dengan data dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan 

pembayaran pihak ketiga 

Kegiatan 

15. Membantu bendahara dalam mencatat pengeluaran 

permintaan pembayaran ke buku kas, buku simpanan 
Bank, buku Pajak, buku panjar dan buku rekapitulasi 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

Kegiatan 

16. Membantu bendahara  dalam membuat SPJ dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran sesuai dengan data 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

tertib pengelolaan keuangan 

Laporan 

17. Membantu bendahara dalam menghitung dan menyetor 
hasil pungutan pajak sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk tertib 
pengelolaan keuangan 

Kegiatan 

18. Membantu bendahara  dalam menyimpan arsip SPJ 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk mempermudah 

pertanggungjawaban 

Kegiatan 

19. Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan 

tugas pada Sub.Bagian Program dan Keuangan 
Laporan 

20. Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kediatan 
kedinasan dapat berjalan lancar 

Kegiatan 

10.Tanggung Jawab  

Kebenaran catatan dan keakuratan data pengumpulan dan mempelajari 
peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data pengetikan konsep program dan 

rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data melakukan pengadministrasi pada 

Sub.Bagian Program dan Keuangan sesuai petunjuk dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar terselenggara pengadministrasian 
yang baik dan benar 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 
mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta 

dokumen lainnya secara tertib atau teratur 
Kebenaran catatan dan keakuratan data pembukuan semua penerimaan dan 

pengeluaran anggaran rutin untuk tertib administrasi  

Kebenaran catatan dan keakuratan data penyimpanan semua bukti-bukti 
penerimaan dan pengeluaran serta pertanggungjawaban sebagai tanda bukti 

untuk memeriksa keuangan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 

membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas seluruh pengeluaran yang di 
urusnya setiap akan mengajukan GU dan pada akhir masa kegiatan 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 
meneliti kelengkapan SPP  yang diajukan oleh Bendahara  

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 

menyiapkan SPM atas dasar SPP yang telah memenuhi syarat untuk ditanda 
tangani oleh pengguna anggaran 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 
mencatat penerbitan SPM dalam register SPM 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara pengeluaran 
dalam membuat SPP UP/GU/TU/LS sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk bahan pembayaran tagihan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara  dalam 

menerima dan menguangkan SP2D ke Bank sesuai dengan data dan 



 

 

 

 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembayaran tagihan 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara  dalam 
membuat kuitansi pengeluaran sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk bahan pembayaran tagihan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara  dalam 

membayarkan tagihan kepada pihak ketiga sesuai dengan data dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan pembayaran pihak ketiga 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 
mencatat pengeluaran permintaan pembayaran ke buku kas, buku simpanan 

Bank, buku Pajak, buku panjar dan buku rekapitulasi sesuai dengan data 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan 
keuangan 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara  dalam 
membuat SPJ dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sesuai dengan 

data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan 
keuangan 

Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara dalam 

menghitung dan menyetor hasil pungutan pajak sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 
Kebenaran catatan dan keakuratan data membantu bendahara  dalam 

menyimpan arsip SPJ sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk mempermudah pertanggungjawaban 

Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan laporan hasil 
pelaksanaan tugas pada Sub.Bagian Program dan Keuangan 

Kebenaran catatan dan keakuratan data pelaksanaan tugas kedinasan lain 

yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 

 

11. Wewenang: 
 

a. Meminta petunjuk atasan 

b. Memberi/tidakmemberi data kepada pihak lain 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Kepala Sub Bagian 

Program Sekretariat 
Sekretariat Kantor 

Camat Batulayar 
Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan 

hasil kerja 
2. Fungsional Umum 

Lingkup Sub bag 

Program dan 
Keuangan Sekretariat 

Sekretariat Kantor 
Camat Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

 
 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Dingin 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
TidakBising 
Normal 
Tidak Ada 

14. Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

15. SyaratJabatan: 

a. Pangkat/Gol. Ruang :  Pengatur Muda (II/a) 
 

b. Pendidikan  : SLTA 
 



 

 

 

 

c. Kursus/Diklat  

1) Penjenjangan : - 

2) Teknis  :  

a. Diklat Administrasi Keuangan 

b. Diklat Aplikasi Data Data 

c. DiklatKomputer/Internet 
 

d. Pengalamankerja :  

Sebagai PNS dan ditugaskan di Subbag. Program dan keuangan minimal 2 

tahun 
 

e. Pengetahuan kerja :  

1) Pengelolaan Keuangan 
2) Akuntansi 

3) Statistik 

4) Aplikasi Data 
 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola keuangan pada Kantor 

Camat Batulayar 
 

g. BakatKerja : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 

h. TemperamenKerja: 

1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 

berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 
melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, 

urutan atau kecepatan yang tertentu; 

2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) 

dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri. 
 

i. MinatKerja :  

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-

benda dan obyek-obyek; 

2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang; 
3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 

j. UpayaFisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

k. Kondisi Fisik   : 

1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan 

2) Umur     :  - 

3) Tinggi badan   :  - 

4) Berat badan   :  - 

5) Postur badan  :  - 

6) Penampilan   :  - 

l. Fungsi Pekerja : 

1) D3 : Menyusun 

2) O7 : Melayani 

3) O8 : Menerima instruks    

16.Prestasi Kerja Yang Diharapkan 
 
 

 

NO. HASIL KERJA 

JUMLAH 

VOLUME 

KERJA 

NORMA WAKTU 

(DALAM MENIT) 

 
1 Terlaksananya pengumpulan dan 

mempelajari peraturan perundangan 

yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi sebagai dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan 

1Dok 300 Menit 



 

 

 

 

2 Terlaksananya pengetikan konsep 
program dan rencana kerja Sub 

Bagian Program dan Keuangan 

1 Keg  60 Menit 

3 Melakukan pengadministrasi pada 

Sub.Bagian Program dan Keuangan 
sesuai petunjuk dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 
agar terselenggara 

pengadministrasian yang baik dan 
benar 

12 Keg 3600 Menit 

4 Membantu bendahara dalam 

mendokumentasikan seluruh tanda 

bukti penerimaan dan pengeluaran 
serta dokumen lainnya secara tertib 

atau teratur 

12 Dok 720 Menit 

5 Terlaksananya pembukuan semua 
penerimaan dan pengeluaran 

anggaran rutin untuk tertib 
administrasi  

12 Dok  720 Menit 

6 Terlaksananya penyimpanan semua 

bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran serta 
pertanggungjawaban sebagai tanda 

bukti untuk memeriksa keuangan 
apabila sewaktu-waktu ada 

pemeriksaan 

12 Dok 720 Menit 

7 Membantu bendahara dalam 
membuat surat pertanggungjawaban 

(SPJ) atas seluruh pengeluaran yang 

di urusnya setiap akan mengajukan 
GU dan pada akhir masa kegiatan 

12  Surat 720 Menit 

8 Membantu bendahara dalam meneliti 

kelengkapan SPP  yang diajukan oleh 
Bendahara  

12 Keg 720 Menit 

9 Membantu bendahara dalam 

menyiapkan SPM atas dasar SPP 
yang telah memenuhi syarat untuk 

ditanda tangani oleh pengguna 

anggaran 

12 Keg 720 Menit 

10 Membantu bendahara dalam 
mencatat penerbitan SPM dalam 

register SPM 

12 Keg        720 Menit 

11 Membantu bendahara pengeluaran 
dalam membuat SPP UP/GU/TU/LS 

sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
untuk bahan pembayaran tagihan 

12 Keg 720 Menit 

12 Membantu bendahara  dalam 

menerima dan menguangkan SP2D 
ke Bank sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk pembayaran 

tagihan 

12 Keg 720 Menit 

13 Membantu bendahara  dalam 

membuat kuitansi pengeluaran 
sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
untuk bahan pembayaran tagihan 

12 Keg 720 Menit 

14 Membantu bendahara  dalam 

membayarkan tagihan kepada pihak 
ketiga sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk pemenuhan 
pembayaran pihak ketiga 

12 Keg 720 Menit 

15 Membantu bendahara dalam 

mencatat pengeluaran permintaan 

12 Keg 720 Menit 



 

 

 

 

pembayaran ke buku kas, buku 
simpanan Bank, buku Pajak, buku 

panjar dan buku rekapitulasi sesuai 
dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
untuk tertib pengelolaan keuangan 

16 Membantu bendahara  dalam 

membuat SPJ dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran 

sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
untuk tertib pengelolaan keuangan 

12 Lap 3600 Menit 

17 Membantu bendahara dalam 

menghitung dan menyetor hasil 
pungutan pajak sesuai dengan data 

dan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

12 Keg 720 Menit 

18 Membantu bendahara  dalam 

menyimpan arsip SPJ sesuai dengan 
data dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk 
mempermudah pertanggungjawaban 

 12 Keg 120 Menit 

19 Terlaksananya pembuatan laporan 

hasil pelaksanaan tugas pada 

Sub.Bagian Program dan Keuangan 

12 Keg 1080 Menit 

20 Terlaksananya pelaksanaan tugas 
kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik tertulis maupun 
lisan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar kediatan kedinasan 
dapat berjalan lancar 

  

 

17.Butir Informasi Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 

1. NamaJabatan: Bendahara 

2. KodeJabatan: 44.01.01.01.02 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 

 Eselon II : - 

 Eselon III : Sekretaris Camat 
 Eselon IV :Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

4. KedudukanDalamStrukturOrganisasi  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
5. Ikhtisar Jabatan : 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan 
petunjuk teknis, menyiapkan bahan/data yang berkaitan dengan tugas bendahara 

pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
6. UraianTugas 

1. Mempelajari peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas 
bendahara sebagai pedoman pelaksaan tugas untuk menjegah terjadinya 

kesalahan. 
a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 

b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas 
c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 

2. Membuat SPP UP/GU/TU/LS sesuai dengan data dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

a. Mengumpulkan bahan data 
b. Mengoreksi kelengkapan bahan dan data 

c. Membuat SPP UP/GU/TU/LS  

3. Menerima dan menguangkan SP2D ke Bank sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

a. Membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) baik SP2dB UP maupun SP2D LS 
b. Mengimput kedalam sistem aplikasi 

c. Memindahkan ke Surat Perintah Membayaran (SPM) 
d. Menyimpan SP2D sebagai arsip 

4. Memenyetor dan menyelesaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau 
giro ke bank tepat pada waktunya 

a. Mengambil cek di bank 

b. Mengajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan 
c. Mengajukan ke BUD 

d. Membawa ke bank untuk pencairan  

 
SEKRETARIS   

BENDAHARA  

 

KEPALA  

SUB BAGIAN 
 UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN 



 

 

 

 

5. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja rutin 

untuk tertib administrasi 
a. Mengumpulkan semua bukti-bukti penerimaan dan belanja rutin 

b. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas sesuai 
dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin 

c. Memeriksa dan mengecek kebenaran pembukuan 
6. Membuat kwitansi pengeluaran sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
a. Menyiapkan kwintansi untuk setiap pengeluaran penggunaan anggaran 

b. Membuat kwitansi pengeluaran penggunaan anggaran sebagi tanda bukti 

pembayaran untuk tertib administrasi 
c. Menyimpan dan mengumpulkan kwitansi sebagai bukti pembayaran  

7. Membayarkan tagihan kepada pihak ketiga sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan 

pembayaran pihak ketiga 
a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah uang sesuai besar tagihan 

b.  Membukukan atau mencatat jumlah uang tagihan yang telah terkumpul 

c. Menyiapkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang tagihan 

d. Membayarkan tagihah-tagihan 
e. Menyimpan dan mengumpulkan bukti-bukti pembayaran sebagai bahan 

pertanggungjawaban 
8. Mencatat pengeluaran permintaan pembayaran ke buku kas, buku 

simpanan Bank, buku Pajak, buku panjar dan buku rekapitulasi sesuai 
dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib 

pengelolaan keuangan 
a. Mengumpulkan semua bukti-bukti permintaan pengeluaran 

b. Mencatat semua bukti-bukti  permintaan pengeluaran ke dalam buku 

regester 
c. Mengoreksi semua hasil pembukuan yang telah di catat 

9. Membuat SPJ dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sesuai 
dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib 

pengelolaan keuangan 
a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pebuatan SPJ 

c. Mengumpulkan semua SPJ sebagai bukti-bukti pengeluaran serta 
pertanggungjawaban 

d. Membuat SPJ 

e. Menyimpan semua buti pengeluaran dan pertanggungjawaban ke dalam 
lemari arsip 

10. Menghitung dan menyetor hasil pungutan pajak sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 
a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah pungutan pajak penghasilan 

b.  Membukukan atau mencatat jumlah pungutan pajak penghasilan yang 

telah terkumpul sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 
c. Menyiapkan kwitansi sebagai bukti penyetoran uang 

d. Menyetorkan uang pungutan pajak yang telah terkumpul sesuai 
ketentuan dan aturan yang berlaku 

e. Menyimpan dan mengumpulkan tanda bukti penyetoran sebagai bahan 
pertanggungjawaban 

11. Menyimpan arsip SPJ sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk mempermudah pertanggungjawaban 

a. Mengumpulkan semua arsip SPJ keuangan 

b. Mengoreksi dan mencatat SPJ keuangan ke dalam buku register 
c. Menyiapkan map folder, otner, boks dan arsip 

d. Mengarsipkan SPJ dan menyimpan kedalam lemari/rak arsip sewaktu-
waktu ada pemeriksaan 

12. Menyusun laporan penggunaan anggaran bulanan  
a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pengguna 

anggaran 

b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data 

c. Membuat konsep laporan penggunaan anggaran bulanan 

c. Mengkonsultasikan konsep laporan ke atasan untuk mendapat arahan 
dan perbaikan. 

e. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat kekuranga 

untuk kesempurnaan hasil 
f. Mengirim laporan 



 

 

 

 

g. Menyimpan arsip laporan ke dalam lemari/rak arsip 

13. Menyusun laporan penggunaan anggaran triwulan 
a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pengguna 

anggaran 
b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data 

c. Membuat laporan penggunaan anggaran triwulan 
d. Mengkonsultasikan konsep laporan ke atasan untuk mendapat arahan 

dan perbaikan. 
e. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di periksa dan 

memberikan tanda paraf 

f. Mengirim laporan 
g. Menyimpan arsip laporan ke dalam lemari/rak arsip 

14. Menyusun laporan penggunaan anggaran semester 
a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pengguna 

anggaran 
b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data 

c. Membuat laporan penggunaan anggaran semesteran 

d. Mengkonsultasikan konsep laporan ke atasan untuk mendapat arahan 
dan perbaikan. 

e. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di periksa dan 
memberikan tanda paraf 

f. Mengirim laporan 
g. Menyimpan arsip laporan ke dalam lemari/rak arsip 

15. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran penggunaan anggaran 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

a. Mengumpulkan semau bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

penggunaan anggaran 
b. Mencatat semua bukti-bukti   penerimaan dan   pengeluaran ke dalam 

buku penerimaan dan pengeluaran pengguaan anggaran 
c.Mengoreksi semua hasil pembukuan yang telah di catat kedalam buku 

register 
16. Menyusun laporan akhir tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca 

Saldo,dsb 
a. Mengumpulkan semua arsip/dokumen keuangan 

b. Menyusun laporan akhir tahun 

c. Mengkonsultasikan konsep laporan ke atasan untuk mendapat arahan 
dan perbaikan. 

d. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

e. Mengirim laporan 
f. Menyimpan arsip laporan kedalam lemari/rak arsip 

17. Menyusun laporan akhir tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca 

Saldo,dsb 

a. Mengumpulkan data terkait kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan data 

c. Membuat laporan 
d. Mengirim laporan 

e. Menyimpan arsip ke dalam lemari/rak arsip 
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta meminta saran pertimbangan 

kepada atasan untuk bahan perumusan kebijaksanaan 
a. Mengumpulkan arsip-arsip surat masuk/dokumen yang berkaitan dengan 

kegiatan tugas  

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data yang telah terkumpul 
c. Menyusun laporan 

d. Menyerahkan laporan ke atasan untuk di baca sebagai bahan penelaahan 
hasil kerja bawahan 

e. Menyimpan arsip ke lemari/rak arsip 
19. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 

a. Menerima tugas dinas 
b. Memahami tugas dinas 

c.Melaksanakan tugas dinas 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinaske atasan 

7. Bahan Kerja: 



 

 

 

 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. ATK pakai habis; 

 
Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 

5. Materi juklak dan 

juknisPerbendaharaan 
Dokumen untuk melaksanakan 

kegiatan 

8. Perangkat/Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis; 

 
Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/Perangkat 
Lunak 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Juklak & juknis Perbendaharaan Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 
9. Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja Satuan Hasil 
1. Terlaksananya pengumpulan dan 

mempelajari peraturan perundangan yang 
berhubungan dengan tugas bendahara 

sebagai pedoman pelaksaan tugas untuk 
menjegah terjadinya kesalahan. 

Dokumen 

2. Terlaksananya pembuatan SPP 

UP/GU/TU/LS sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Kegiatan 

3. Terlaksananya penerimaan dan 
menguangkan SP2D ke Bank sesuai dengan 

data dan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Kegiatan 

4. Terlaksananya penenyetoran dan 

menyelesaikan Surat Perintah Membayar 
(SPM) atau giro ke bank tepat pada 

waktunya 

Kegiatan 

5. Terlaksananya pembukuan semua 

penerimaan dan pengeluaran anggaran 
belanja rutin untuk tertib administrasi 

Kegiatan 

6. Terlaksananya pembuatan kwitansi 

pengeluaran sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Kegiatan 

7. Terlaksananya pembayaran tagihan kepada 

pihak ketiga sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk pemenuhan pembayaran pihak ketiga 

Kegiatan 

8. Terlaksananya pencatatan pengeluaran 

permintaan pembayaran ke buku kas, buku 
simpanan Bank, buku Pajak, buku panjar 

dan buku rekapitulasi sesuai dengan data 
dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

Kegiatan 

9. Terlaksananya pembuatan SPJ dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran sesuai 

dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk tertib 

pengelolaan keuangan 

Kegiatan 

10. Terlaksananya penghitungan dan menyetor 
hasil pungutan pajak sesuai dengan data 

Kegiatan 



 

 

 

 

dan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

11. Terlaksananya penyimpanan arsip SPJ 
sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk 
mempermudah pertanggungjawaban 

Kegiatan 

12. Terlaksananya penyusunan laporan 

penggunaan anggaran bulanan  

              Laporan 

13. Terlaksananya penyusunan laporan 

penggunaan anggaran triwulan 

laporan 

14. Terlaksananya penyusunan laporan 
penggunaan anggaran semester 

Laporan 

15. Terlaksananya pembukuan semua 

penerimaan dan pengeluaran penggunaan 
anggaran sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

Kegiatan 

16. Terlaksananya penyusunan laporan akhir 

tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca 
Saldo,dsb 

              Laporan 

17. Terlaksananya penyusunan laporan akhir 

tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca 
Saldo,dsb 

Laporan 

18. Terlaksananya pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas serta meminta saran pertimbangan 

kepada atasan untuk bahan perumusan 
kebijaksanaan 

Laporan 

19. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 
maupun lisan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar kediatan kedinasan dapat 
berjalan lancar 

Kegiatan 

10. Tanggung Jawab: 

1. Kebenaran catatan dan keakuratan data pengumpulan dan mempelajari 
peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas bendahara 

sebagai pedoman pelaksaan tugas untuk menjegah terjadinya kesalahan. 
2. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan SPP UP/GU/TU/LS 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
3. Kebenaran catatan dan keakuratan data penerimaan dan menguangkan 

SP2D ke Bank sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-

undangan 
4. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyetoran dan menyelesaikan 

Surat Perintah Membayar (SPM) atau giro ke bank tepat pada waktunya 
5. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembukuan semua penerimaan 

dan pengeluaran anggaran belanja rutin untuk tertib administrasi 
6. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan kwitansi pengeluaran 

sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

7. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembayaran tagihan kepada 
pihak ketiga sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk pemenuhan pembayaran pihak ketiga 
8. Kebenaran catatan dan keakuratan data mencatat pengeluaran permintaan 

pembayaran ke buku kas, buku simpanan Bank, buku Pajak, buku panjar 
dan buku rekapitulasi sesuai dengan data dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk tertib pengelolaan keuangan 
9. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan SPJ dan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran sesuai dengan data dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan keuangan 
10. Kebenaran catatan dan keakuratan data penghitungan dan menyetor hasil 

pungutan pajak sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk tertib pengelolaan keuangan 

11. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyimpanan arsip SPJ sesuai 
dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

mempermudah pertanggungjawaban 
12. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan penggunaan 

anggaran bulanan  



 

 

 

 

13. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan 

penggunaan anggaran triwulan 
14. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan 

penggunaan anggaran semester 
15. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembukuan semua penerimaan 

dan pengeluaran penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

16. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan akhir 
tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca Saldo,dsb 

17. Kebenaran catatan dan keakuratan data penyusunan laporan akhir 

tahun berupa : LRA, Realisasi SP2D, Neraca Saldo,dsb 
18. Kebenaran catatan dan keakuratan data pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas serta meminta saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan 
perumusan kebijaksanaan 

19. Kebenaran catatan dan keakuratan data pelaksaan tugas kedinasan lain 
yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar kediatan kedinasan dapat berjalan 

lancar 
11. Wewenang: 

c. Meminta petunjuk atasan 

d. Memberi/tidakmemberi data kepada pihak lain 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Kepala Sub Bagian 

Program Sekretariat 
Sekretariat Kantor 

Camat Batulayar 
Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan 
hasil kerja 

2. Fungsional Umum 

Lingkup Sub bag 
Program dan 

Keuangan Sekretariat 

Sekretariat Kantor 

Camat Batulayar 
Konsultasi dan Koordinasi 

 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Dingin 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
TidakBising 
Normal 
Tidak Ada 

14. Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

 

15. SyaratJabatan: 

b. Pangkat/Gol. Ruang :  Pengatur Muda Tk.I (II/b) 

c. Pendidikan  : Diploma III 

d. Kursus/Diklat  

e. Penjenjangan : - 

f.   Teknis  :  

g. Diklat Perbendaraan 
h. Diklat Fungsional Bendahara  

1) DiklatKomputer/Internet 

a. Diklat Aplikasi Data Keuanagan 
 

k.Pengalamankerja :  

 Sebagai PNS dan ditugaskan di Subbag. Program dan keuangan minimal 2 

tahun 
 

l.Pengetahuan kerja :  



 

 

 

 

1). Pengelolaan Keuangan 

2). Akuntansi 
3).Statistik 

4).Aplikasi Data 
 

m. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola keuangan pada 

Kantor Camat Batulayar 
 

n. BakatKerja : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 

o. TemperamenKerja: 

1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 
berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 

melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan 
atau kecepatan yang tertentu; 

3) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) 

dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri. 
 

p. MinatKerja :  

1)Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda- 
benda dan obyek-obyek; 

2)2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang; 
  3)Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 

q. UpayaFisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

r. Kondisi Fisik   : 

1)Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan 

2) Umur     :  - 

3) Tinggi badan   :  - 

4) Berat badan   :  - 

5) Postur badan  :  - 

6) Penampilan   :  - 

7) Fungsi Pekerja : 

8) D3 : Menyusun 

9) O7 : Melayani 

10) O8 : Menerima instruksi 

16.Prestasi kerja yang diharapkan 
 
 

 

NO

. 
HASIL KERJA SATUAN 

JUMLAH 
VOLUME 

KERJA 

NORMA 

WAKTU 

(DALAM 
MENIT) 

1 Terlaksananya pengumpulan dan 
mempelajari peraturan perundangan 

yang berhubungan dengan tugas 
bendahara sebagai pedoman 

pelaksaan tugas untuk menjegah 
terjadinya kesalahan. 

Dok 1 300 Menit 

2 Terlaksananya pembuatan SPP 

UP/GU/TU/LS sesuai dengan data 

dan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Keg  12  3600 Menit 

3 Terlaksananya penerimaan dan 

menguangkan SP2D ke Bank sesuai 
dengan data dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Keg 12 1440Menit 

 4 Terlaksananya penenyetoran dan 
menyelesaikan Surat Perintah 

Keg 12  720 Menit 



 

 

 

 

Membayar (SPM) atau giro ke bank 
tepat pada waktunya 

5 Terlaksananya pembukuan semua 

penerimaan dan pengeluaran 
anggaran belanja rutin untuk tertib 

administrasi 

Keg 12   720 Menit 

6 Terlaksananya pembuatan kwitansi 
pengeluaran sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Keg 12  720 Menit 

7 Terlaksananya pembayaran tagihan 
kepada pihak ketiga sesuai dengan 

data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk 

pemenuhan pembayaran pihak ketiga 

Keg 12   720 Menit 

 Terlaksananya pencatatan 
pengeluaran permintaan pembayaran 

ke buku kas, buku simpanan Bank, 

buku Pajak, buku panjar dan buku 
rekapitulasi sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

Keg 12 720 Menit 

8 Terlaksananya pembuatan SPJ dan 
laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran sesuai dengan data dan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk tertib pengelolaan 

keuangan 

Keg 12 Dok 720 Menit 

9 Terlaksananya penghitungan dan 
menyetor hasil pungutan pajak sesuai 

dengan data dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk tertib 

pengelolaan keuangan 

Keg 12  720 Menit 

10 Terlaksananya penyimpanan arsip 

SPJ sesuai dengan data dan 
ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk mempermudah 
pertanggungjawaban 

Keg 12 120 Menit 

 Terlaksananya penyusunan laporan 

penggunaan anggaran bulanan  

Lap 12 3600 Menit 

 Terlaksananya penyusunan laporan 

penggunaan anggaran triwulan 

Lap 3 900 Menit 

 Terlaksananya penyusunan laporan 

penggunaan anggaran semester 

Keg 2 600 Menit 

 Terlaksananya pembukuan semua 
penerimaan dan pengeluaran 

penggunaan anggaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Keg 12 1440 Menit 

 Terlaksananya penyusunan laporan 

akhir tahun berupa : LRA, Realisasi 
SP2D, Neraca Saldo,dsb 

Lap 1 300 menit 

 Terlaksananya pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas serta meminta 

saran pertimbangan kepada atasan 
untuk bahan perumusan 

kebijaksanaan 

Lap 12 1440 Menit 

 Terlaksananya tugas kedinasan lain 
yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar 
kediatan kedinasan dapat berjalan 

lancar 

Keg 36 5400 Menit 

 
17.Butir Informasi Lain : -  



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan Dan Program 

2. Kode Jabatan  : 44.01.01.01.03 

3. Unit Kerja    : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I     : - 

 Eselon II    :  

 Eselon III    : Sekretariat Camat 
 Eselon IV    : Sub Bagian Program dan Keuangan 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5. Ikhtisar Jabatan : 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

petunjuk teknis, membantu penyiapan bahan dan data yang berkaitan dengan 
Pengadministrasi Perencaan dan program  keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

 

6. Uraian Tugas 
1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan tugas 
a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi yang berhubungan dengan 

kegiatan tugas  
b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan untuk kelancaran tugas 

c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 
2. Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan 

a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan penggunaan 
anggaran 

b. Mengumpulkan tanda bukti pengeluaran penggunaan anggaran  
c. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan  data yang telah terkumpul 

d. Membuat konsep laporan penggunaan anggaran bulanan sesuai petunjuk 
dan aturan yang berlaku 

e. Mengkonsultasikan konsep laporan yang telah di buat kepada atasan untuk 

mendapat arahan dan petunjuk 
f.  Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat kekurangan 

untuk kesempurnaan hasil 
g. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di koreksi dan 

memberikan tanda paraf 
h. Penanda tanganan dan memberikan nomor surat 

 
SEKRETARIS   

PENGADMINISTRASI 

PERENCANAAN DAN 
PROGRAM 

 

KEPALA  

SUB BAGIAN 
 UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN PROGRAM 
DAN KEUANGAN 



 

 

 

 

i. Memfinalisasi laporan 

j. Mengirim laporan ke bagian Pembangunan Kabupaten 
k. Menyimpan laporan ke dalam lemari/rak arsip sewaktu-waktu ada 

pemeriksaan 
3. Menghimpun bahan dan membuat laporan evaluasi rencana kerja 

semesteran 
a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan  data pendukung 
c. Mempelajari rencana dan capaian kegiatan tahun lalu dan peraturan yang 

terkait 

d. Mengsinkronisasi dengan rencana operasional sekretariat 
e. Membuat konsep rencana kerja  pada Sub.Bagian Program dan Keuangan 

setiap enam bulan sekali sesuai petunjuk dan aturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

f. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk mendapat 
arahan 

g. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat kekurangan 

untuk kesempurnaan hasil 
h. Memfinalisasi laporan rencana kegiatan  

i. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

j. Mengirim laporan ke Bappeda Kabupaten 
k. Menyimpan arsip ke dalam map folder, otner, boks arsip dan rak arsip 

4. Menghimpun bahan dan membuat laporan evaluasi rencana kerja triwulan 
a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data pendukung 

c. Mempelajari rencana dan capaian kegiatan tahun lalu dan peraturan yang 
terkait 

d. Mengsinkronisasi dengan rencana operasional sekretariat 
e. Membuat konsep laporan rencana kerja  pada Sub.Bagian Program dan 

Keuangan setiap tiga bulan sekali sesuai petunjuk dan aturan perundang-
undangan yang berlaku.  

f. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk mendapat 
arahan 

g. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat kekurangan 

untuk kesempurnaan hasil 
h. Memfinalisasi laporan rencana kegiatan  

i.  Memnyerahkan laporan yang telah di buat untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

j. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat  
k.Mengirim laporan ke Bappeda Kabupaten 

l. Menyimpan arsip ke dalam map folder, otner, boks arsip dan rak arsip 

5. Menghimpun bahan dan membuat laporan rencana kerja tahunan 

a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah terkumpul 

c. Mempelajari rencana dan capaian kegiatan tahun lalu dan peraturan yang 
terkait 

d. Mengsinkronisasi dengan rencana operasional sekretariat 

e. Membuat konsep rencana kerja tahunan pada Sub.Bagian Program dan 
Keuangan sesuai petunjuk dan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

f. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk mendapat 
arahan 

g. Memperbaiki konsep yang telah di konsultasikan jika terdapat kekurangan 
untuk kesempurnaan hasil 

h. Memfinalisasi laporan rencana kegiatan  

i. Menyerahkan laporan yang telah di buat ke atasan untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

j. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat  
k.Mengirim laporan ke Bappeda Kabupaten 

l. Menyimpan arsip ke dalam map folder, otner, boks arsip dan rak arsip 

7. Menghimpun bahan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 

a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang berhubungan dengan 

kegiatan tugas 
c. Merekap data  



 

 

 

 

e. Menyerahkan laporan yang telah di rekap ke atasan untuk di koreksi dan 

memberikan tanda paraf 
f. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat 

g. Mengirim laporan ke inspektorat Kabupaten 
h. Menyimpan laporan ke lemari/rak arsip untuk memudahkan pencarian 

sewaktu-waktu di perlukan 
8. Menghimpun bahan dan membuat laporan LPPD 

a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah terkumpul 

c. Merekap data  

d. Menyerahkan laporan yang telah di rekap ke atasan untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

e. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat  
f. Mengirim laporan ke bagian Pemerintahan Kabupaten 

g. Menyimpan arsip laporan ke lemari/rak arsip untuk memudahkan 
pencarian sewaktu-waktu di perlukan 

9. Menghimpun bahan dan membuat laporan tahunan 

a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Mengumpulkan surat-surat yang masuk/dokumen dan  tanda bukti 

pengeluaran penggunaan anggaran sebagai bahan lampiran dalam laporan 
c. Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keakuratan data yang 

berhubungan dengan kegiatan tugas 
c. Merekap data  

d. Menyerahkan laporan yang telah di rekap ke atasan untuk di koreksi dan 
memberikan tanda paraf 

e. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat  

f. Mengirim laporan ke bagian Bappeda Kabupaten 

g. Menyimpan laporan ke lemari/rak arsip untuk memudahkan pencarian 
sewaktu-waktu di perlukan 

10. Megentry rencana kerja tahunan 
a. Menghimpun bahan dan data yang berhubungan dengan kegiatan tugas 

c. Membaca dan meneliti kelengkapan dan keakuratan data yang di butuhkan 
dalam kegiatan perencanaan kerja tahunan 

c. Mengentry data rencana kerja tahunan 
d. Membuatkan folder file di computer untuk penyimpanan dan keamanan 

data jika sewaktu-waktu di butuhkan 

11. Menerima, membaca, dan menyimpan  surat masuk dan surat keluar di 
Sub.Bagian Program dan Keuangan, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian. 

a. Menerima dan membaca surat masuk 
b. Menyortir surat menurut jenis dan sifatnya 

c.Mencatat dan mengagendakan surat  
d. Menyampaikan surat pada pimpinan sebagai bahan administrasi dan 

laporan untuk disposisi pimpinan 

d.  Membuat folder file penyimpanan surat  
f. Mengarsipkan surat kedalam lemari/rak arsip 

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta meminta saran pertimbangan 
kepada atasan untuk bahan perumusan kebijaksanaan 

a. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas  
b. Mengumpulkan arsip-arsip/dokumen pada Sub.Bagian Program dan 

Keuangan sebagai bahan lampiran dalam laporan 
c. Menyerahkan laporan ke atasan untuk di baca sebagai bahan penelaahan 

hasil kerja bawahan 

d. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas 
e. Menyimpan arsip kelemari/trak arsip sewaktu-waktu di perlukan. 

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 
tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 
a. Menerima tugas dinas 

b. Memahami tugas dinas 

c. Melaksanakan tugas dinas 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas ke atasan 

 

 



 

 

 

 

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis; 
 

Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 

5. Materi juklak dan juknis 

penyelenggaraan 

pengadministrasi perencanaan 
dan program 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

8. Perangkat/ Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis 

 
Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/Perangkat 
Lunak 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

3. Juklak dan juknis 

penyelenggaraan 
pengadministrasi perencanaan 

dan program  

Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 

9. Hasil Kerja: 

NO Hasil Kerja 
Satuan 

Hasil 
1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan 

Dokumen 

2. Terlaksananya laporan realisasi fisik dan keuangan 

bulananan sesuai data yang akurat dan dikirim tiap bulan ke 

bagian pembangunan dan  BAPPEDA Kabupaten sesuai 

petunjuk dan aturan yang berlaku    

Laporan 

3. Menghimpun dan membuat laporan evaluasi rencana kerja 

semesteran telah terlaksana sesuai petunjuk dan aturan yang 

berlaku 

laporan 

4. Menghimpun bahan laporan evaluasi rencana kerja triwulan  

telah terlaksana sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 
Laporan 

5. Menghimpun bahan laporan evaluasi rencana kerja tahunan 

telah terlaksana sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

laporan 

6. Mengentry rencana umum pengadaan barang dan jasa sesuai 

data dan jumlah yang tertera dalam DPA telah dilaksanakan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

kegiatan 

7. Menghimpun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) telah terlaksana sesuai petunjuk Teknis 

dan aturan yang berlaku  

laporan 

8. Menghimpun bahan laporan LPPD telah terlaksana 

sesuai petunjuk dan aturan yang telah ditentukan 

Laporan 

9. Menghimpun bahan laporan tahunan telah terlaksana 

sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

 
Laporan 

10 Mengentry rencana kerja tahunan telah terlaksana 

sesuai data yang tertera di DPA menurut petunjuk 

teknis dan aturan yang berlaku 

Kegiatan 



 

 

 

 

 

 

 

10. Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran Catatan dan keakuratan  data peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan 

2. Kebenaran laporan dan keakuratan data realisasi fisik dan keuangan 
bulanan  sesuai data yang akurat sesuai DPA menurut aturan perundangan 

yang berlaku. 
3. Kebenaran catatan dan keakuratan data bahan laporan evaluasi rencana 

kerja semesteran sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

4. Kebenaran catatan dan keakuratan data bahan laporan evaluasi rencana 
kerja triwulan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

5. Kebenaran catatan dan keakuratan data bahan laporan evaluasi rencana 
kerja tahunan sesuai data dan petunjuk  menurut aturan yang berlaku  

6. 
 
 

Kebenaran catatan dan keakuratan data mengentry rencana umum 

pengadaan barang dan jasa  sesuai data dan jumlah yang ada di DPA 
menurut  petunjuk dan aturan  yang berlaku.  

7. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun bahan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai petunjuk dan 

aturan yang berlaku 
8. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun bahan laporan LPPD 

sesuai petunjuk dan teknis menurut aturan yang berlaku 

9. Kebenaran catatan dan keakuratan data menghimpun bahan laporan 

tahunan sebagai bahan pertanggung jawaban sesuai data, petunjuk dan 
aturan yang berlaku 

10. Kebenaran catatan dan keakuratan data mengentry rencana kerja tahunan 
sebagai pedoman dalam melaksakan tugas perencanaan program keuangan 

seuai petunjuk dan aturan yang berlaku 
 

11. Wewenang:  

a. Meminta petunjuk atasan 

b. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Kepala Sub 

Bagian Program 
dan Keuangan 

Sekretariat 

Sekretariat 

Kecamatan 
Batulayar 

Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan hasil 
kerja 

2. Fungsional 
Umum Lingkup 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sekretariat  

Sekretariat 
Kecamatan 

Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

 

13.  Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Stabil 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
Tidak Bising 
Normal 
Tidak Ada 

 



 

 

 

 

14. Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

 
15. Syarat Jabatan: 

a.  Pangkat/Gol. Ruang     :  Pengatur Muda (II/a) 

b. Pendidikan   :  SMA 

c. Kursus/Diklat    

1) Penjenjangan  : - 

2) Teknis    :  

    a. Diklat Administrasi dan Manajemen 
b. Diklat Perencanaan dan penggunaan  

d. Kursus/Diklat   

1) Penjenjangan  : - 

2) Teknis    :  

3) Diklat Administrasi dan Manajemen 

4) Diklat Ddministrasi Keuangan 

e. Pengalaman kerja  :  

Sebagai PNS dan ditugaskan di bidang program dan Keuangan minimal 2 

tahun 

f. Pengetahuan kerja:  

1)  Aadministrasi keuangan 

 2)  Surat menyurat 
g. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam Pengadministrasi Keuangan 

h. Bakat Kerja    : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 

i. Temperamen Kerj  : 

1) R (REPCON)  : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 
berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 

melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, 

urutan atau kecepatan yang tertentu 

2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) 

dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri 

j. Minat Kerja :  

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-

benda dan obyek-obyek 

2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang 
3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 

k. Upaya Fisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

l.  Kondisi Fisik :  

1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan 

2) Umur    : -  

3) Tinggi badan  : -  

4) Berat badan  : - 

5) Postur badan         : -  

6) Penampilan  :   

m. Fungsi Pekerja  : 

1) D3 : Menyusun  

2) O7 : Melayani  

3) O8 : Menerima intruksi 

4) B7 : Memgang  



 

 

 

 

 

 

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan 

 

NO Hasil Kerja 
Jumlah 

Satuan 
Waktu 

Penyelesaian 
1. Mempelajari peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

1 Dok 300 Menit 

2. Terlaksananya laporan realisasi fisik dan 

keuangan 
1 Lap 300 Menit 

3. Terlaksananya penghimpunan bahan laporan 

evaluasi rencana kerja semesteran 
2 Lap 120 Menit 

4. Terlaksananya penghimpunan bahan dan 

laporan evaluasi rencana kerja triwulan 
4 Lap 240 Menit 

5. Terlaksananya Penghimpunan bahan laporan 

evaluasi rencana kerja tahunan 
1 Lap  60 Menit 

6. Terlaksananya penghimpunan bahan laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)  

1 Lap (1 hari) 

300 menit 

7. Terlaksananya penghimpunan bahan laporan 

LPPD. 
1 Lap (1 Hari) 

300 Menit 

8. Terlaksananya penghimpunan bahan laporan 

Rencana Kerja Tahunan  
1 Lap (1 Hari) 

300 Menit 

9. Mengentry rencana kerja tahunan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas sub 

bagian program dan keuangan sesuai petunjuk 

dan aturan yang telah di tetapkan. 

1 Lap (1 Minggu) 
1500 Menit 

 

17. Butir Informasi Lain : -  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

1. NamaJabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

2. KodeJabatan : 44.01.0101.04 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 

 Eselon II : - 

 Eselon III : Sekretaris Camat 

 Eselon IV : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Ikhtisar Jabatan : 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoamn dan 
petunjuk teknis, membantu penyiapan bahan/data yang berkaitan dengan 

Administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
6. UraianTugas 

1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan 
fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 

b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan untuk kelancaran tugas 

c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 
2. Melakukan penyusunan RKA dan RKA perubahan 

a. Menghimpun kebutuhan data 
b. Mengentry data kedalam SIMDA 

c.Melakukan konsultasi kebagian pengelola anggaran tentang kesesuaian 
rencana dengan ketentuan Pemda Lombok Barat 

d. Melakukan restor RKA kebagian pengelola anggaran untuk dijadikan DPA 

e. Menyusun anggaran kas bulanan 

3. Mennyusun jadwal SPPD 

a. Membuat jadwal SPPD 
b. Menentukan lokasi pembinaan 

c. Menghimpun hasil pembinaan dari masing-masing Seksi dan Kasubbag 
d.Membuat kwitansi dan tanda terima perjalanan dinas 

e.Pemberian nomor surat  

 
SEKRETARIS   

PENYUSUNAN 

PROGRAM  DAN 
PELAPORAN 

 

KEPALA  

SUB BAGIAN 

 UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 
PROGRAMDAN 

KEUANGAN 



 

 

 

 

4. Membuat plafon rekonsiliasi data dan realisasi penggunaan anggaran 

a. Menghimpun bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang berhubungan dengan 

kegiatan tugas 
c. Melakukan pengisian format exel  LRA, Lo dan Neraca 

d. Mengentry buku pembantu pajak perjenis 
e. Mengentry SPJ belanja per kegiatan- fongsional 

f.  Membuat laporan manual 

5. Membuat dokumen pengadaan barang dan jasa 

a. Menyusun kerangka acuan rencana kerja  

b.Melakukan survei harga  
c. Membuat beritia acara klarifikasi/negosiasi 

d.Membuat surat pesanan barang/kwitansi sebagi tanda bukti pembayaran 
e.Memeriksa jumlah, jenis dan mutu barang dengan cara mencocokkannya 

dengan pesanan agar barang yang diterima sesuai dengan pesanan  

e.Membuat berita acara pembayaran 
6. Membuat laporan realisasi keuangan tahunan 

a. Mengumpulkan bahan dan data yang yang berkaitan dengan kegiatan tugas 
b. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah terkumpul 

c. Menyusun konsep laporan 
d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk mendapat 

arahan dan petunjuk  
e. Memfinalisasi laporan 

f. Menyerahkan laporan yang telah di perbaiki apabila terdapat kesalahan 

keatasan untuk di koreksi dan memberikan tanda paraf 
g. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat 

h.Mengirim laporan 

i. Menyimpan arsip laporan ke dalam lemari /rak arsip 
7. Membuat laporan pada Sub. Bagian Program dan Keuangan 

a. Mengumpulkan arsip-arsip surat masuk/dokumen yang berkaitan dengan 
kegiatan tugas  

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data yang telah terkumpul 

c. Menyusun laporan 
d. Menyerahkan laporan ke atasan untuk di baca sebagai bahan penelaahan 

hasil kerja bawahan 
e. Menyimpan arsip ke lemari/rak arsip 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 
baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar 
a. Menerima tugas dinas 

b. Memahami tugas dinas 

c. Melaksanakan tugas dinas 
d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas. 

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis; 
 

Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 

5. Materi juklak dan juknis 

Penyusun Program Anggaran dan 
Pelaporan 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Perangkat/ Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis 

 
Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/Perangkat 

Lunak 
 

2. Juklak dan juknis Penyusun 

Program Anggaran dan 
Pelaporan 

Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 

9. Hasil Kerja: 

NO Hasil Kerja 
Satuan 
Hasil 

1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan 

Dokumen 

2. Terlaksananya penyusunan RKA dan RKA perubahan sesuai 

petunjuk dan aturan yang berkau 

Dokumen 

3. Terlaksananya pennyusuna jadwal SPPD sesuai petunjuk 

dan aturan yang berlaku 

Dokumen 

4. Terlaksananya pembuatan plafon rekonsiliasi data dan 

realisasi penggunaan anggaran 

Data 

5. Terlaksananya pembuatan dokumen pengadaan barang dan 

jasa 

Dokumen 

6. Terlaksananya pembuatan laporan realisasi keuangan 

tahunan 

kegiatan 

10. Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran Catatan dan keakuratan data peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan 
2. Kebenaran laporan dan keakuratan data penyusunan RKA dan RKA 

perubahan sesuai petunjuk dan aturan yang berkau 
3. Kebenaran catatan dan keakuratan data pennyusuna jadwal SPPD sesuai 

petunjuk dan aturan yang berlaku 

4. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuat dokumen pengadaan 

barang dan jasa 
5. Kebenaran catatan dan keakuratan data pembuatan laporan realisasi 

keuangan tahunan 

11. Wewenang:  

c. Meminta petunjuk atasan 

d. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Kepala Sub 

Bagian Program 
dan Keuangan 

Sekretariat 

Sekretariat 

Kecamatan 
Batulayar 

Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan hasil 
kerja 

2. Fungsional 
Umum Lingkup 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sekretariat  

Sekretariat 
Kecamatan 

Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 



 

 

 

 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Stabil 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
Tidak bising 
Normal 
Tidak Ada 

 

14. Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

 

15. Syarat Jabatan: 

a. Pangkat/Gol. Ruang     :  Penata Muda (III/a) 

b. Pendidikan   :  S-1 

c. Kursus/Diklat    

1. Penjenjangan  : - 

2. Teknis    :  

    a. Diklat Administrasi dan ManajemenKeuangan 

b. Diklat Perencanaan dan penggunaan Anggaran 

d. Kursus/Diklat   

Penjenjangan  : - 

    Teknis    :  

1. Diklat Administrasi dan Manajemen 

2. Diklat Ddministrasi Keuangan 

e. Pengalaman kerja  :  

Sebagai PNS dan ditugaskan di bidang program dan Keuangan minimal 2 

tahun 

f. Pengetahuan kerja:  

1.  Aadministrasi keuangan 
2.  Surat menyurat 

g. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam Pengadministrasi Keuangan 

h. Bakat Kerja    : 

1. G : Intelegensia 

2. V : Bakat Verbal 

3. Q : Ketelitian 

i. Temperamen Kerj  : 

1. R (REPCON)  : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 

berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 

melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, 
urutan atau kecepatan yang tertentu 

j. V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) 

dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri 

k. Minat Kerja :  

1. Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-

benda dan obyek-obyek 
2. 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang 

3. Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 
 

l. Upaya Fisik :  

1  Duduk 

2  Berbicara 

3. Melihat 

m.  Kondisi Fisik :  

1. Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan 



 

 

 

 

2. Umur    : -  

3. Tinggi badan  : -  

4. Berat badan  : - 

5. Postur badan         : -  

6. Penampilan  :   

n. Fungsi Pekerja  : 

5) D3 : Menyusun  

6) O7 : Melayani  

7) O8 : Menerima intruksi 

8) B7 : Memgang  

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan 

 

NO Hasil Kerja 
Jumlah 

Satuan 
Waktu 

Penyelesaian 
1. Mempelajari peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

1 Dok 300 Menit 

2. Menyusun RKA dan RKA perubahan sesuai 

petunjuk dan aturan yang berkau 
2 Dok (1 Minggu) 

1500 Menit 

3. Mennyusun jadwal SPPD sesuai petunjuk dan 

aturan yang berlaku 
1 Keg (1 Hari) 

300 Menit 

4. Membuat plafon rekonsiliasi data dan realisasi 

penggunaan anggaran telah di laksanakan 

sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

1 Keg (1 Hari) 

 300 Menit 

5. Membuat dokumen pengadaan barang dan jasa 

telah terlaksana sesuai petunjuk dan aturan 

yang berlaku 

1 Dok 180 Menit 

6. Membuat laporan realisasi keuangan tahunan 1 Lap (1 Minggu) 
 1500Menit 

17. Butir Informasi Lain : -  

 


