
BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN
NOMOR TAHUN2016

TENTANG
SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI
BADANPENGELOLAPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

KABUPATENMUSIBANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSIBANYUASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diatur dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang SusunanOrganisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah. Tingkat II dan Kotapraja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679)j

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
PengelolaKeuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2008 Nomor33);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANISASI,
URAIANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSIDAERAHKABUPATENMUSI
BANYUASIN

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Musi
Banyuasin.

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu
Bupati dan DPRD dalam menyelenggaraan urusan
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pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
MusiBanyuasin.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
MusiBanyuasin.

11. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah
Badan PengelolaPajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
MusiBanyuasin.

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan PengelolaPajak dan
RetribusiDaerah KabupatenMusiBanyuasin.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola
Pajak dan RetribusiDaerah KabupatenMusiBanyuasin.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajibkepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotongpajak dan pemungut
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk
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wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

18. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak Restoran
adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.

19. Pajak Hotelyang selanjutnya disebut Pajak Hotel adalah
pajak atas pelayananyang disediakan olehhotel.

20. PajakAirTanah yang selanjutnya disebut PajakAirTanah

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.

21. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak Hiburan
adalah pajak atas penyelenggaraanhiburan.

22. PajakMineralBukan Logamdan Batuan yang selanjutnya.
disebut Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan adalah
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam

dan batuan baik dari sumber alam di dalam danl atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

23. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas
kegiatan pengambilan danIatau pengusahaan
sarang burung walet.

24. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik balk yang dihasilkan sendiri maupun
diperolehdari sumber lain.

25. Pajak Reklameyang selanjutnya disebut Pajak Reklame
adalah pajak atas penyelenggaraanreklame.

26. Pajak Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan
atas perolehanhak atas tanah dan/atau bangunan.

27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang
selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi
danl atau bangunan yang dimiliki, dikuasal danl atau
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk
sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

28. Bumi adalah permukaan bumi yang

dan perairan pedalaman serta
KabupatenMusiBanyuasin.

29. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang tetjadi secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli nilai jual objek pajak
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis atau nilai perolehan baru atau
nilaijual objekpajak pengganti.

31. NilaiJual ObjekPajak TidakKenaPajak yang selanjutnya

disingkat NJOPTKPadalah batas nilai jual objek pajak
atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena pajak.

32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender.

33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
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besamya pajak bumi dan bangunan
perkotaan yang terutang kepada

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamyajumlah pokokpajak yang terutang.

37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

yang selajutnya disingkat SKPDKBadalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak besamya sanksi administratif dan pajak yang
masih harus dibayar.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
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dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang,
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,
surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak
daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah,
surat keputusan pembetulan atau surat keputusan

keberatan.

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketigayang diajukan olehWajibPajak.

44. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

45. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan olehWajibPajak.

46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengelola data, keterangan dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan . kewajiban perpajakan daerah dan/ atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
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48. Penyidikan adalah penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang

teIjadi serta menemukan tersangkanya.

49. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud
dalamUndang-UndangHukumAcaraPidana.

50. Surat Paksa adalah surat perintah membayarutang pajak

dan biaya penagihan pajak.

51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut.

52. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk
melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta
wajib pajak guna dijadikan jarninan untuk melunasi
hutang pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undanganyang berlaku.

53. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah
KantorPelayananPiutang dan LelangNegarayangwilayah
keIjanyameliputidaerah KabupatenMusiBanyuasin.

54. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan
besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada
atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau
Pejabatyang ditunjuk.
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55. Kas Daerah atau Kas Umum Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang pengelola pajak dan

retribusi daerah.

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daetah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

dan

3. Subbagian Keuangan dan Aset.
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C. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan, membawahi :

1. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan

lnformasi;

2. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan

3. Subbidang Penilaian dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi:

1. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Banding;

2. Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasi; dan

3: Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan

Bendahara Penerimaan Daerah.

e. Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah,

membawahi :

1. Subbidang Dana Bagi HasiI dan Pendapatan

lain-lain;

2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian

PotensiPenerimaan;dan

3. Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi

dan Benda Berharga.

f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB),membawahi:

1. Subbidang Pelayanan dan Pengolahan Data dan

Irtformasi PBB dan BPHTB;

2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, PeniIaian dan

Penetapan PBB dan BPHTB;dan

3. Subbidang Penagihan, Keberatan dan

Penatausahaan Piutang PBB dan BPHTB.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

BagianPertama
KepalaBadan

Pasal4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategis,
mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang pendapatan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4, KepalaBadan mempunyaifungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan
pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang telah ditetapkan KepalaDaerah;

b. pengelolaanketatausahaan;

c. pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendaftaran,
penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;

d. pelaksanaan koordinasi dan ketjasama pelaksanaan
pendataan, penetapan dan pendaftaran, penagihan,
keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;

e. pelaksanaan pengembanganpotensi pajak daerah;
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f. pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak

daerah;

g. penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;

h. pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan

pajak daerah;

i. pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPfD; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretarlat

Pasal6

Sekretarlat mempunyai tugas merencanakan,

mertgkootdinasikan, melaksanakan dan mengendalikan

operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

serta pengelolaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Pasal7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 6, Sekretarlat mempunyai fungsi :

dalam

a. perumusan rencana kerja Sekretariat;

b. pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana

kerja Badan;

c. penyusunan program dan petunjuk teknis

penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. perencanaan, pengendalian dan pembinaan adminitrasi

umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan,

evaluasi dan pelaporan;
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e. pengkordinasian penyusunan program dan Iaporan

bidang-bidang;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya pengendalian urusan

ketataIaksanaan dan ketatausahaan Badan;

Q. pembinaan dan pengembangan pegawai;

h. penyusunan Iaporan akuntabilitas kineIja instansi

pemerintah (LAKIP)Badan;

i. pengendalian data informasi hasil kegiatan Badan dan

informasi lainnya terkait Iayanan publik secara berkala;

j. pengendalian standar operasional prosedur (SOP), target

capaian standar pelayanan minimal (SPM), standar

pelayanan publik (SPP) dan indeks kepuasan masyarakat

(IKM);dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oIeh

pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan urusan tata usaha,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, dan

keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

b. melaksanakan urusan tata usaha, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, dan keperluan alat tulis

serta ruang perkantoran;

C. membagi pelaksanaan tugas urusan tata usaha,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan

keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

d. menyusun program keIja Subbagian Umum dan

Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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e. merencanakan operasional Subbagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan sekala prioritas dan

dana yang tersedia sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan penyusunan RJPD, RPJMD dan

RKPD Badan di bidang tugasnya sebagai bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPDkabupaten;

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan di bidang

tugasnya sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan

RKPDkabupaten;

h. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan

lima tahunan Badan di bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan

kabupaten;

i. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan

lima tahunan Badan di bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa

Jabatan Bupati;

j. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)kegiatan

pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian;

k. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

I. menyusun rencana kegiatan urusan tata usaha,

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,

dan keperluan ruang perkantoran Badan;

m. melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi

pengaturan pengelolaan surat masuk, surat keluar

dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan;

n. menyiapkan

Badan;

bahan kegiatan kehumasan
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O. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

lingkup Badan meliputi layanan administrasi

kenaikan pangkat, kenaikan gaJl berkala,

Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai,

Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu IstrijKartu Suami

(KarisjKarsu), tunjangan anak atau keluarga (KP4),

Askes, Taspen, Taperum, Pensiun, membuat usulan

formasi pegawai, membuat usulan izin belajar,

membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai,

penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan,

memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)

jabatan fungsional, pembinaanjteguran disiplin

pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai

sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep

pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan

pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam

jabatan,. membuat danj atau mengusulkan

perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan

peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan

Standar Kinerja Pegawai (SKP);

p. mengelola administrasi peIjalanan dinas lingkup

Badan;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya

serta mencari alternatif pemecahannya;

r. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan

yang berkaitan

mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada

s.

atasan;
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U. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat beIjalan
lancar;

V. menilai hasil keIja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan
pengembangan karier;

W. menyusun laporan pelaksanaan tugas danl atau
kegiatan kepada atasan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan:

b. menyusun program keIja Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. merencanakan operasional Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Perencanaan berdasarkan sekala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

d. menghimpun bahan penyusunan RJPD, RPJMDdan
RKPD Badan dari masing-masing bidang sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
kabupaten;

e. menghimpun bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana KeIja (Renja)
Badan dari masing-masing bidang sebagai
pelaksanaan RPJPD,RPJMDdan RKPDkabupaten;

f. mengumpulkan bahan penyusunan LPPD tahunan
dan lima tahunan SKPD di Badan sebagai bahan
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penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan
kabupaten;

g. mengumpulkan bahan penyusunan LKPJ tahunan

dan lima tahunan SKPD di Badan sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan
Bupati;

h. menghimpun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari
kegiatan Badan;

i. menghimpun bahan penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA)Badan;

j. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah
perencanaan program dan kegiatan dari bidang-
bidang pada Badan;

k. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program
dan kegiatan Badart:

1. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja
Badan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data hasHkegiatan masing-masing bidang;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari altematif pemecahannya;

o. menghimpun,
menyajikan
bidang;

mengolah, menganalisa, dan
data hasH kegiatan masing-masing

p. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup
Badan dalam penyusunan laporan kegiatan tugas
pembantuan dari Pemerintah dan/ atau Provinsi;

q. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan
urusan pemerintahan daerah yang ditugas



19

pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan dalam lingkup
tugasnya serta mencari.alternatifpemecahannya;

s. melaksanakan pengawasan internal di lingkup
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

melaksanakan
yang berkaitan

t. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

v. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

w. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan
pengembangan karier;

x. menyusun laporan pelaksanaan tugas danl atau
kegiatan kepada atasan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Keuangandan Aset,mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas mengontrol pelaksanaan administrasi
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. menyusun program keIja Subbagian Keuangan dan
Aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana operasional Subbagian Keuangan
dan Aset berdasarkan sekala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
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d. menyiapkan bahan RJPD, RPJMD dan RKPD

Badan di bidang tugasnya sebagai bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strate~s

(Renstra) dan Rencana KeIja (Renja)

Badan di bidang tugasnya sebagai pelaksanaan

RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

f menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan

lima tahunan Badan di bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan;

g. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan

lima tahunan Badan di bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa

Jabatan Bupati;

h. menyiapkan bahan penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Subba~an Keuangan

dan Aset;

i. menyusun rencana keIja administrasi keuangan

Badan;

j. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan

keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan

perlengkapan, perbekalan serta ruang Badan;

k. menyusun

Badan;

rencana kebutuhan barang

1. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang

Badan;

m. melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang

lingkup Badan;

n. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan,

pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan

keperluan alat tulis kantor (ATK)Badan;
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o. melaksanakan penyusunan daftar barang

Badan menurut pengolongandan kodifikasibarang;

p. melaksanakan pencatatan barang milikdaerah dalam
Kartu Inventaris BarangA,B, C,D,E dan F;

q. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang
selain kendaraan, tanah dan bangunan;

r. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik
daerah di Badan sebagai bahan penyusunan buku
inventaris dan buku induk inventaris barang milik
PemerintahKabupatenMusiBanyuasin;

s. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat
tulis kantor (ATK)pada Badan;

t. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan
aset Badan;

u. . menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD)dan perolehan lainnyayang sah;

v. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaan
Badan;

w. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah danIatau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan bangunan;

x. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan
selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

y. meneliti kelengkapan SPP-LSpengadaan barang dan
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
dan diketahuil disetujui olehPPTK;
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Z. meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP-TUdan
SPP-LSgaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

aa. memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTKatas
penggunaan dana GU;

bb. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan
SPP kegiatan dengan ketersedian anggaran serta
pembebanan pada kode rekening;

CC. menyiapkan SPM;

dd. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan
pegawainegeri sipil lingkup Badan;

ee. melakukan verifikasiharian atas penerimaan;

ff. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang
meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi
pengeluaran kas, akuntansi'aset tetap dan akuntansi
selain kas;

99. menyusun laporan realisasi anggaran Badan setiap
bulan dan triwulan;

hh. menyusun laporan neraca Badan setiap triwulan dan
akhir tahun;

ii. menyusun catatan atas laporan keuangan;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta
mencari altematif pemecahannya;

kk. melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan
Subbagian Keuangandan Aset;

II. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan
yang berkaitafi
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mm. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

nn. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

00. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangan karier;

pp. menyusun laporan pelaksanaan tugas danl atau
kegiatan kepada atasan; dan

qq. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan olehpimpinan.

BagianKetiga

BidangPelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan

Pasal9

Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan data
informasi pendaftaran serta penilaian dan penetapan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan, mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional
pelayanan;

b. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional
pendaftaran dan pendataan;
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C. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional
perhitungan dan penetapan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Pasalll

(1) SubbidangPelayanandan PengolahanData dan Informasi
mempunyaitugas sebagaiberikut :

a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
adiminstrasi pelayanan dan pengolahan data dan
informasi;

b. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pelayanan;

c. menyusun rencana kegiatan teknis pelayanan subjek
pajak, wajibpajak dan objekpajak;

d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis
pelayanan dan pengolahandata dan Informasisubjek
pajak, wajibpajak dan objekpajak;

e. melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali
formulir pendaftaran wajib pajakjretribusi,
pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas;

f. melaksanakan penatausahaan database dan berkas
perpajakan;

Q. membuat rekap laporan administrasi berkas
pelayanan;

h. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala bidang sesuai dengan tugasnya;

i. melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

mempertanggung jawabkan
dan fungsi danj atau kegiatan
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j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

k. melaksanakan pengawasan internal;

I. mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

melaksanakan

yang berkaitan

m. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

Kepala Badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

n. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

O. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan pimpinan.

(2) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai

tugas:

a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan

adiminstrasi pendaftaran dan pendataan;

b. menyusun rencana kegiatan teknis pendaftaran dan

pendataan subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak;

C. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas;

d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

pendaftaran dan pendataan subjek pajak, wajib

pajak, dan objek pajak;

e. pengumpulan, pencarian, pengolahan data dan

penyajian data pajak daerah, retribusi daerah;
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f. melaksanakan validasi data, perubahan, pembetulan

data subjek, wajib dan objek pajak daerah ;

Q. melaksanakan penatausahaan data base dan berkas

pendaftaran dan pendataan;

h. melaporkan dan

pelaksanaan tugas

kepada atasan;

mempertanggung jawabkan

dan fungsi dan/atau kegiatan

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta.

mencari alternatif pemecahannya;

j.

k.

melaksanakan peqgawasan internal;

mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

melaksanakan

yang berkaitan

I. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

kepala badan mengenai langkah-langkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

m. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menilai hasil keIja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Penilaian dan Penetapan, mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan

adiminstrasi penilaian dan penetapan.

b. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. menyusun rencana kegiatan teknis penilaian dan

penetapan subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak;
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d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis
penilaian dan penetapan subjek pajak, wajib pajak

dan objekpajak;

e. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD)dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi

Daerah (NPWRD);

f. menerbitkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBTdan surat

ketetapan pajak lainnya;

g. melaksanakan penatausahaan berkas penilaian dan

penetapan;

h. melaksanakan penilaian pajak daerah;

i. melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

mempertanggung jawabkan

dan fungsi danf atau kegiatan

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

k. melaksanakan pengawasan internal;

I. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan

yang berkaitan

m. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala badan mengenai langkah-langkah yang perlu
diambil dibidang tugasnya;

n. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menilai hasil keIja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan
pengembangan karir; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

,,'
!
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BagianKeempat

BidangPenagihandan Pembukuan

Pasal12

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan
penagihan keberatan dan banding, pembukuan, pemeriksaan
dan verifikasiserta pengawasanretribusi dan benda berharga.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai

fungsi sebagaiberikut :

a. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional

penagihan;

b. perumusan dan pelaksanaan teknis operasionalkeberatan

dan banding;

c. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional

pembukuan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bandingdan

Pasal14

(1) Subbidang Penagihan, Keberatan
mempunyaitugas sebagaiberikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kegiatan teknis penagihan pajak

daerah;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis
penagihan, keberatan dan bandingwajibpajak;
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d. menyiapkan administrasi penagihan STPD,SKPDKB,

SKPDKBTpajak daerah;

penyelesaiane. melaksanakan bimbingan dan
pengurangan sanksi administrasi.

f. menerbitkan surat teguran, surat paksa sesuai

prosedur yang berlaku;

Q. menyiapkan administrasi dan menerbitkan
penyelesaian keputusan pembetulan, keputusan
keberatan, keputusan pengurangan dan keputusan
keringanan dan uraian banding pajak daerah serta
menyampaikannya kepada wajib pajak;

h. melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan
pembuatan usul penghapusan piutang pajak daerah;

i. menyusun rencana target pendapatan daerah dan
target pendapatan daerah perubahan yang

bersumber dari pendapatan asHdaerah;

j. mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan dan
membina administrasi pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang

sah kepada dinas/instansi terkait;

k. melakukan pengawasan terhadap penerimaan

Pendapatan AsHDaerah (PAD);

mempertanggung jawabkan
dan fungsi dan/atau kegiatan

melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan Hngkup tugas serta
mencari altematif pemecahannya;

I.

n. melaksanakan pengawasan intemal;

o. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya.

melaksanakan
yang berkaitan
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p. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
KepalaBadan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambildibidang tugasnya;

q. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangankarir; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasimempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kegiatan teknis pembukuan,
pemeriksaan dan verifikasisubjek pajak, wajib pajak

dan objekpajak;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis
pembukuan, pemeriksaan dan verifikasi subjek

pajak, wajibpajak dan objekpajak;

d. pengumpulan, pencarian, pengolahan data dan
penyajian data dalam rangka pembukuan,

pemeriksaan dan verifikasipajak daerah;

e. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan wajibpajakjwajib retribusi daerah;

f. melaksanakan Pemeriksaan dan uji kepatuhan wajib

pajak;

Q. melaksanakan pengawasan penerimaan dan

penyetoran pajak daerah;

h. mengkoordinasikan penagihan seketlka dan

sekaligusdan penyitaan;
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i. melaporkan dan

pelaksanaan tugas

kepada atasan;

mempertanggung jawabkan

dan fungsi danl atau kegiatan

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

k. melaksanakan pengawasan internal;

melaksanakan

yang berkaitan

mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

m. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

kepala badan mengenai langkah-langkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

I.

n. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Bendahara

Penerimaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kegiatan teknis pembukuan,

pelaporan dan bendahara penerimaan daerah;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

pembukuan, pelaporan dan bendahara penerimaan

daerah;

d. mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan dan

membina administrasi pembukuan, pelaporan dan

bendahara penerimaan daerah;
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e. melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi
semua jenis penerimaan daerah;

f. penyusunan laporan mingguan, bulanan, .triwulan,
semester, dan tahunan realisasi penerimaan daerah;

g. melaporankan dan mempertanggung jawabankan
pelaksanaan tugas dan fungsi dan/ atau kegiatan

kepada atasan;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

i. melaksanakan pengawasan internal;

j. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan
yang berkaitan

k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambildibidang tugasnya;

I. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangankarir; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BagianKelima

BidangPengkajianPajak dan Penerimaan Daerah

Pasal15

Bidang Pengkajian Pajak dan Penerimaan Daerah, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan
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dana bagi hasil dan pendapatan lain-lain, monitoring, evaluasi
dan pengkajian potensi penerimaan serta pengawasan pajak
daerah, retribusi dan benda berharga.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional

pengkajian pajak daerah;

b. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional

pengembangan pajak daerah;

c. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional dana bagi

hasil dan pendapatan lain-lain;

d. perumusan
monitoring,
daerah; dan

dan pelaksanaan teknis operasional
evaluasi dan pengkajian potensi pajak

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal17

(1) Subbidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan
administrasi atas penerimaan dana dari bagi hasil
pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana
alokasi khusus kepada dinasjInstansi terkait;

c. membina adminstrasi atas penerimaan pendapatan

lain-lain yang sah;
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d. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan
kegiatan teknis dana bagi hasil dan pendapatan
lain-lain;

e. melaksanakan klarifikasi, perhitungan dan
koordinasi teknis penetapan dana perimbangan
dengan pemerintah pusat yang terkait dana bagi
hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana
alokasikhusus;

f. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan
pemerintah provinsi terkait bantuan keuangan
provinsi, bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan

lain-lainprovinsi;

g. menyusun rencana target pendapatan daerah yang
bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan

lain-lainyang sah;

h. melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah;

i. melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan

belanja daerah (APBD);

j. menyusun rencana target pendapatan daerah
dan target pendapatan daerah perubahan yang
bersumber dari dana bagi hasil dan pendapatan

lain-lain;

k. mengkoordinasikan, mengawasi
membina administrasi dana
pendapatan lain-lain;

pelaksanaan
bagi hasil

dan
dan

I. melakukan pengawasanterhadap dana bagihasil dan
pendapatan lain-lain;

m. melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

mempertanggung jawabkan
dan fungsi dan/ atau kegiatan
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n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

o. melaksanakan pengawasan internal;

melaksanakan

yang berkaitan
p. mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

q. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

r. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

s. menilai hasil keIja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Potensi

Pajak Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kegiatan teknis Monitoring,

Evaluasi dan Pengkajian Potensi Pajak Daerah;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Potensi Pajak

Daerah;

d. pengumpulan, pencarian, pengolahan data dan

penyajian data dalam rangka Monitoring, Evaluasi

dan Pengkajian Potensi Pajak Daerah;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi

pajak daerah;
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f. pengembangan dan perencanaan penerimaan daerah;

Q. menyiapkan bahan analisa terhadap objek/ subjek

pajak/retribusi daerah;

mempertanggung jawabkan

dan fungsi dan/atau kegiatan

h. melaporkan dan

pelaksanaan tugas

kepada atasan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari altematif pemecahannya;

melaksanakan

yang berkaitan

melaksanakan pengawasan intemal;

mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

I. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

j.

k.

m. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Benda Berharga, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kegiatan teknis Pengawasan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Benda Berharga;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Benda Berharga;
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d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan dan membina administrasi pemungutan
retribusi daerah kepada dinas/instansi terkait;

e. menyusun rencana kebutuhan karcis/tiket dan
benda berharga lainnya;

f. mempersiapkan permintaan karcis/tiket dan benda
berharga lainnya;

g. melaksanakan ponsen/porforasi/berita
karcis/tiket dan benda berharga lainnya;

acara

h. mengumpulkan, meneliti dan merumuskan usul
perubahan tarif untuk pembuatan
raperda/keputusan bupati tentang pengembangan
dan penyempurnaan teknis administrasi pemungutan
pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah

lainnya;

i. melaporankan dan mempertanggung jawabankan

pelaksanaan tugas dan fungsi dan/ atau kegiatan
kepada atasan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasipermasalahan lingkup tugas serta
mencari alternatif pemecahannya;

k. melaksanakan pengawasaninternal;

1. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan
yang berkaitan

m. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu
diambildibidangtugasnya;

n. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangankarir; dan
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p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang PBB dan BPHTB

Pasal18

Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan

pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB, pendaftaran,

pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB serta

penagihan, keberatan dan penatausahaan piutang PBB dan

BPHTB.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal18, Bidang PBB dan BPHTBmempunyai fungsi:

s. menyusun perencanaan operasional kegiatan PBB dan

BPHTB;

b. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan

PBB dan BPHTB;

c. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka

penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan

PBB dan BPHTB;

d. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

e. menyelenggaraan dan melaksanakan pengelolaan PBB

dan BPHTB;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta

pengendalian penyelenggaraan kegiatan PBB dan BPHTB;

Q. melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan

PBB dan BPHTB;
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h. menyusun kebijakan teknis pemungutan BPHTBdan PBB

pedesaan dan perkotaan;

i. merumuskan dan merencanakan pelaksanaan PBB dan

BPHTB;

j. menggali dan mengembangkan sumber pendapatan dari

PBB dan BPHTB;

k. menyusun rencana target penerimaan daerah PBB dan

BPHTB;

I. mendaftarkan, pendataan, penilaian dan penetapan PBB

pedesaan dan perkotaan;

m. mengolah data dan informasi BPHTB dan PBB pedesaan

dan perkotaan;

n. melayani BPHTBdan PBB pedesaan dan perkotaan;

o. menagih BPHTBdan PBB pedesaan dan perkotaan;

p. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan

BPHTBdan PBB pedesaan dan perkotaan;

q. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan BPHTBdan PBB pedesaan dan perkotaan;

r. menerbitkan Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa

kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

s. menerbitkan SPPT, Surat Peringatan, Teguran dan Surat

Paksa Pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan

perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;

t. menerima dan melayani surat-surat keberatan dan

banding atas materi penetapan;

u. melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB dan

BPHTB;

v. melaporankan dan mempertanggung jawabankan

pelaksanaan tugas dan fungsi danf atau kegiatan kepada

atasan;
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w. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif

pemecahannya;

x. melaksanakan pengawasan internal;

y. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang

tugasnya;

z. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

Kepala Badan mengenai langkah-langkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

aa. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

bb. menilai hasil keIja bawahan dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan pengembangan

karir;dan

ce. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal20

(1) Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi,

PBB dan BPHTB, mempunyai tugas pokok sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kegiatan teknis pelayanan dan

pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;

b. menyusun standar operasional prosedur dan standar

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

pelayanan dan pengolahan data dan informasi PBB

dan BPHTB;

d. menyiapkan bahan penataan dan pemeliharaan

database, program aplikasi, jaringan, perangkat

komputer dan pendukungnya;
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e. memantau aplikasi SISMIOPdan sistem informasi
geografisPBBdanl atau aplikasi lainya;

f. serta penyajian laporan kinerja melaksanakan
penatausahaan database dan berkas perpajakan;

g. pelaksanaan dan menyempurnakan
pembentukan basis data PBBdan BPHTB;

sistem

mempertanggung jawabkan
dan fungsi danl atau kegiatan

h. melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan lingkup tugas sem
mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan
yang berkaitan

melaksanakan pengawasan internal;

mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan
dengan bidang tugasnya;

1. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala badan mengenai langkah-langkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya ;

j.
k.

m. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk .bahan
pengembangan karir; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan
Penetapan PBB dan BPHTB,mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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b. menyusun rencana kegiatan teknis pendaftaran,

pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan

BPHTB;

c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan

PBBdan BPHTB;

d. pengumpulan, pencarian,

penyajian data dalam

pendataan, penilaian dan

BPHTB;

pengolahan data dan

rangkah pendaftaran,

penetapan PBB dan

e. melaksanakan pengumpulan data dan potensi PBB

dan BPHTB;

f. menyiapkan data, peta dan dokumen pendukung

lainnya dalam rangka penetapan NJOP;

g. melaksanakan penilaian dan menerbitkan NJOP dan

NOPPBBpedesaan dan perkotaan;

h. memberlkan nomor pokok wajib pajak daerah

(NPWPD);

1. pengolahan data base, analisis data dan penyajian

informasi PBB pedesaan dan perkotaan serta BPHTB;

j. me1aksanakan perekaman data, penilaian objek pajak

PBB pedesaan dan perkotaan;

k. melaksanaan administrasi pendaftaran objek baru

PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada

administrasi PBB dan sismiop PBB;

1. melaksanakan penetapan PBB pedesaan dan

perkotaan dan BPHTB;

m. melaksanakan pencetakan SPPT PBB dan

menyampaikannya kepada wajib pajak PBB;

n. melaksanakan validasi data, perubahan data, mutasi,

pembetulan subjek pajak ,wajib pajak dan objek

pajak PBBpedesaan dan perkotaan dan BPHTB;
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o. penatausahaan dokumen dan berkas pendataan,
penilaian dan penetapan PBBdan BPHTB;

mempertanggung jawabkan
dan fungsi dan/ atau kegiatan

p. melaporkan dan
pelaksanaan tugas
kepada atasan;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta
mencari alternatif pemecahannya;

r. melaksanakan pengawasan internal;

s. pelaksanaan analisis dan pengembangan kineIja;

melaksanakan
yang berkaitart

mempelajari, memahami dan
peraturan petufidang-ufidangan
dengan bidang tugasnya;

u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada
kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;

t.

v. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

w. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan
pengembangan karir; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penatausahaan
Piutang PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pelayanan sesuw defigan tugas dan fUfigsifiya;

b. menyusun
keberatan
BPHTB;

rencana kegiatan
dan penatausahaan

teknis penagihan,
piutang PBB dan
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c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis

penagihan, keberatan dan penatausahaan piutang

PBBdan BPHTB;

d. mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan dan

membina administrasi penagihan, keberatan dan

penatausahaan piutang PBBdan BPHTB;

e. melaksanakan penagihan, penagihan pajak seketika

dan sekaligus PBB pedesaan dan perkotaan dan

BPHTB;

f. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan/

verifikasi atas kepatuhan wajib pajak dan

penyelesaian sengketa pemungutan PBB pedesaan

dan perkotaan dan BPHTB;

g. menyiapkan administrasi dan menatausahakan

penagihan STPD, SKPDKB, SKPDKBT PBB dan

BPHTB;

h. penyelesaian permohonan konfirmasi tunggakan,

penundaan pembayaran, pengangsuran, permohonan

kompensasi dan restitusi pembayaran pajak;

i. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan

dalam rangka penagihan pajak;

J. menerbitkan dan menatausahakan surat teguran,

surat paksa, surat perintah melaksanakan

penyitaan, surat keputusan pencabutan sita,

pelelangan, pembatalan permohonan Ielang sesuai

prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

k. menyiapkan administrasi dan menerbitkan

penyelesaian keputusan pembetulan, keputusan

keberatan, keputusan pengurangan dan keputusan

keringanan dan uraian banding PBB dan BPHTB

serta menyampaikannya kepada wajib pajak;
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pelaksanakan penatausahaan,

pembuatan usul penghapusan

BPHTB;

pengelolaan

piutang PBB

dan

dan

m. pengendalian dan pemantauan atas pemungutan

PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB Koordinasi

ke bidang dan UPTB dalam lingkup badan serta

instansi terkait;

n. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan bimtek

penagihan PBBpedesaan dan perkotaan dan BPHTB;

o. melakukan penelitian kebenaran SSPD PBB dan

SPTPDBPHTB;

p. menyiapkan dokumen dan menatausahakan

keputusan pengurangan, keberatan dan pembetulan

atas ketetapan PBB pedesaan dan perkotaan dan

BPHTB;

q. penatausahaan dokumenjberkas penagihan

pengawasan PBB pedesaan dan perkotaan

BPHTB;

dan

dan

r. melaporkan dan

pelaksanaan tugas

kepada atasan;

mempertanggung jawabkan

dan fungsi danj atau kegiatan

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta

mencari alternatif pemecahannya;

t. melaksanakan pengawasan internal;

u. mempelajari, memahami dan

peraturan perundang-undangan

dengan bidang tugasnya;

melaksanakan

yang berkaitan

v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

kepala badan mengenai langkah-Iangkah yang perlu

diambil dibidang tugasnya;
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w. membagi tugas dan memberi pentunjuk kepada

bawahan untuk kelancaran pe1aksanaan tugas;

x. menilai hasH kerja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasH kerjanya untuk bahan

pengembangan karir; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISBADAN

Pasal21

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB sesuai dengan

kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja UPTBakan diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal22

(1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

opetasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tetl:entu
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

kecamatan.

(2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Badan Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban ketja.

BABVII

TATAKERJA

Pasal24

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan

Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun

antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana

tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

Badan Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya

masing-masing secara betjenjang.
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(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasal25

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oIeh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon ILb atau

jabatart pimpifiart .tifiggi ptatania, Sektetaris Badart
jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang merupakan

jabatan eselon m.b atau jabatan administrator,

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, Peraturan

Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 447) dicabut dan

dinyatakan tidak beriaku.
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Pasal,27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal ':1 Der;-elVlber 2016

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal :L'J. Oe~elY1ber 2016

PIt. SEKRE ARIS DAERAH
KABUPATEN USI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUAS!N TAHUN 2016 NOMOR ':l~



: Peraturan Bupati :Musi Banyuasin
: Penjabar:m Tugas Pokok dan Fungsi
Badan PengeIola P<ljak clan Retribusi
Daerah

c9~ 'rahun 2016
I'" D€,eM\xr 2.011'

Nomor
Tanggal

LampJiran
Tentang
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------- ----
-------------:=L
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___---'=:==:==:-:==:=t=:==:-:===:===:::::L.-- __
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------------- --------------------] [--------SUBBIDANG SUBBIDANG
PI~NDAf'TARAN DAN _ PEMEHIKSAAN DAN

PENDATAAN VE:RIFIKI\SI
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SUBBIDANG PENILAIAN PELAPORAN DAN

DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
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PENERIMAAN DAERAH
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SUBBlDANG MONITORING, SUEIBIDA'IGPENDAF'TARAN,
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