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NO JABATAN NAMA JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN TELAAH JUMLAH (ABK)
1 2 3 4 5 6 7

1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan - 0

Saat ini jabatan tersebut diemban oleh 
Bapak Tatang Garjito sebagai Plt. 

Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan

- 1

2 Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Endrizal, S.E., M.A. 1 Tetap - 1

3 Kepala Sub Bagian Program dan 
Anggaran Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A. 1 Tetap - 1

4 Sylvia Yuliani, S.E., M.E. Tetap -
5 Aris Wahyu Hajianto, S.E. Tetap -
6 Khurin'in Kurnia Putri, S.E. Tetap -
7 Analis Perencanaan Anggaran Windu Budiyanto, S.E. 1 Tetap - 1

8 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan  Kinerja   Romi Sundara, S.H., M.H.         1 Tetap - 1

9 Chandra Okantara, S.E. Tetap -
10 Santi Widiastuti, A.Md  Tetap -
11 Siska Yuniza, S.E., M.AK. Tetap -
12 Kepala Bagian Keuangan Isti Widayanti, S.E., M.Sc. 1 Tetap - 1
13 Kepala Sub Bagian Verifikasi Maria Ulfah Kusumaastuti, S.E.     1 Tetap - 1
14 Nur Hasanah, S.Sos, M.A. Tetap -
15 Ruccy Susanto, S.Sos. Tetap -
16 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Yuni Nurhayati, S.Sos., M.A. 1 Tetap - 1

17 Andi Aprilla Megananda Sanusi, S.E. Tetap -

18 Irvan Afrialdi Awaludin Muchtar, 
S.Sos.                           -

19 Eliza, S.A.P., M.Si.                 Tetap -
20 Dessy Citrawaty Mursito, S.E. Tetap -
21 Sarah, A.Md                                 -
22 Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd      Tetap -
23 Pengolah Daftar Gaji Nurdani Hidayati, S.E.              1 Tetap - 1

24 Analis Aplikasi Dan Pengelolaan Data 
Sistem Keuangan   Renando Piany Fazardo, S.E. 1 Tetap - 1

25 Pengelola Database Surat Perintah 
Membayar - 0 -

Belum terdapat pegawai untuk Jabatan 
Pengelola Database Surat Perintah 

Membayar
1

26 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 
Laporan Keuangan 

Syarief Hidayatullah Az Zaky, S.E., 
M.M. 1 Tetap - 1

27 Tania Nitrina Nanda Lawi, S.E., 
M.AK. Tetap -

28   Allita Prisantama, S.Ak. Tetap -

29 Analis Keuangan - 0 - Belum terdapat pegawai untuk Jabatan 
Analis Keuangan 1

30 Analis Tata Usaha - 0 - Belum terdapat pegawai untuk Jabatan 
Analis Tata Usaha 1

26 21

TELAAH NOMENKLATUR PEGAWAI EXISTANCE BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DENGAN NOMENKLATUR JABATAN PADA ANALISIS BEBAN KERJA

1

1

3

Analis Rencana Program dan Kegiatan 3

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 1

1

Verifikator Keuangan 2

Bendahara 6

Penyusun Laporan Keuangan 2



a Merumuskan konsep kebijakan strategis 

perencanaan dan evaluasi.

a Merumuskan konsep kebijakan strategis 

perencanaan dan evaluasi

b Merumuskan konsep kebijakan strategis 

pengelolaan keuangan.

b Merumuskan konsep kebijakan strategis 

pengelolaan keuangan

c Memformulasikan program kerja, kegiatan dan 

anggaran kegiatan perencanaan dan evaluasi.

c Memformulasikan program kerja, kegiatan, dan 

anggaran kegiatan perencanaan dan evaluasi

d Memformulasikan program kerja, kegiatan dan 

anggaran kegiatan pengelolaan keuangan.

d Memformulasikan program kerja, kegiatan, dan 

anggaran kegiatan pengelolaan keuangan

e Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) perencanaan dan evaluasi.

e Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) perencanaan dan evaluasi

f Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) pengelolaan keuangan.

f Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) pengelolaan keuangan

g Mengendalikan perencanaan dan evaluasi. g Mengendalikan perencanaan dan evaluasi 

h Mengendalikan pengelolaan keuangan. h Mengendalikan pengelolaan keuangan

i Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan perencanaan dan evaluasi.

i Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan perencanaan dan evaluasi 

j Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan pengelolaan keuangan.

j Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan pengelolaan keuangan

k Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

perencanaan dan evaluasi.

k Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

perencanaan dan evaluasi

l Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan.

l Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan

m Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

penyusunan LAKIP.

m Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

penyusunan LAKIP

n Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang 

tugasnya.

n Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya

a Merencanakan operasional kegiatan di bidang 

perencanaan dan evaluasi berdasarkan program 

kerja Biro Perencanaan dan Keuangan 

a Merencanakan operasional kegiatan di bidang 

perencanaan dan evaluasiberdasarkan program 

kerja Biro Perencanaan dan Keuangan 

b Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan 

b Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan 

URAIAN TUGAS

ABK

Merumuskan konsep kebijakan strategis, 

memformulasikan program kerja, kegiatan, dan 

anggaran, menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK), mengendalikan serta melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 

kebijakan, dan menetapkan laporan pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan 

keuangan

ANJAB

Merumuskan konsep kebijakan strategis; 

memformulasikan program kerja, kegiatan, dan 

anggaran; menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK); mengendalikan serta melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 

kebijakan; dan menetapkan laporan pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan 

keuangan.

1 Sesuai -

2 Sesuai -

Telaah Uraian Tugas Pegawai Renkeu pada Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

NO JABATAN KETERANGAN ANALISIS

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi meliputi penyusunan 

rencana strategis, program kerja dan anggaran, 

evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi meliputi penyusunan 

rencana strategis program kerja dan anggaran; 

evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan yang 

berlaku.

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi 



c Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bagian 

perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan.

c Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bagian 

perencanaan dan evaluasisesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan.

d Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

d Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

e Mengajukan usulan standarisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja di Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai 

dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

e Mengajukan usulan standarisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja di Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai 

dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

f Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi agar pelaksanaan tugas, 

fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai 

dengan harapan

f Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi agar pelaksanaan tugas, 

fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai 

dengan harapan.

g Mengelola kegiatan penyusunan rencanan 

strategis, program kerja dan anggaran berdasarkan 

ketentuan yang berlaku 

g Mengelola kegiatan penyusunan rencana strategis, 

program kerja dan anggaran berdasarkan ketentuan 

yang berlaku

h Mengelola kegiatan evaluasi dan penyusunan 

laporan kinerja berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

h Mengelola kegiatan evaluasi dan penyusunan 

laporan kinerjaberdasarkan ketentuan yang berlaku 

i Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP) Pusat berdasarkan ketentuan

i Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP) Pusat berdasarkan ketentuan 

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di 

lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di 

lingkungan bagian perencanaan dan 

evaluasiberdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

k Melaporkan pelaksanaan tugas bagian 

perencanaan dan evaluasi kepada kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan sebagai bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

k Melaporkan pelaksanaan tugasbagian perencanaan 

dan evaluasi kepada kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas 

pelaksanaan kegiatan.

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

a Merencanakan kegiatan kerja sub bagian program 

dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku

a Merencanakan kegiatan sub bagian program dan 

anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian program 

dan anggaran berdasarkan tugas dan fungsi yang 

dibebankan 

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian program 

dan anggaran berdasarkan tugas dan fungsi teknis 

yang dibebankan

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program.

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa yang akan 

datang

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian program 

dan anggaran sesuai dengan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian program 

dan anggaran sesuai dengan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

3 Kepala Sub Bagian Program dan 

Anggaran

Sesuai -Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Program dan Anggaran meliputi penyiapan bahan 

penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja 

dan anggaran di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Program dan Anggaran meliputi penyiapan bahan 

penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja 

dan anggaran di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 

berdasarkan ketentuan yang berlaku

2 Sesuai -Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi 



f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian program dan anggaran sesuai 

dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai 

dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas.

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

program dan anggaran agar pelaksanaan tugas, 

fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai 

dengan harapan

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

program dan anggaran agar pelaksanaan tugas, 

fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai 

dengan harapan.

h Melakukan kegiatan penyiapan bahan penyusunan 

rencana, rencana strategis, program kerja dan 

anggaran sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan

h Melakukan kegiatan penyiapan bahan penyusunan 

rencana, rencana strategis, program kerja dan 

anggaran sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan.

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian program dan anggaran berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian program dan anggaran berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan.

k Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

program dan anggaran kepada Kepala Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi sebagai bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

k Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

program dan anggaran kepada Kepala Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi sebagai bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis rencana 

program dan kegiatan

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis rencana 

program dan kegiatan

b Melakukan analisis rancangan dokumen 

perencanaan Mahkamah Konstitusi

b Melakukan analisis rancangan dokumen 

perencanaan Mahkamah Konstitusi

c Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

Mahkamah Konstitusi

c Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

Mahkamah Konstitusi

d Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran program dan kegiatan Mahkamah 

Konstitusi

d Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran program dan kegiatan Mahkamah 

Konstitusi

e Melakukan monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan

e Melakukan monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan.

f Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analis 

rencana program dan kegiatan

f Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analis 

rencana program dan kegiatan

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub bagian Program dan Anggaran sesuai 

dengan bidang tugasnya

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub bagian Program dan Anggaran sesuai 

dengan bidang tugasnya

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis perencanaan 

anggaran

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis perencanaan 

anggaran

b Melakukan analisis rancangan dokumen 

perencanaan anggaran Mahkamah Konstitusi

b Melakukan analisis rancangan dokumen 

perencanaan anggaran Mahkamah Konstitusi

c Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran Mahkamah Konstitusi

c Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran Mahkamah Konstitusi

3 Kepala Sub Bagian Program dan 

Anggaran

Sesuai -

Melakukan analisis, penelaahan, penyusunan, 

mengolah data, mempelajari peraturan terkait, 

menginventarisir dan mengumpulkan data terkait 

dokumen penyusunan program dan kegiatan 

Melakukan analisis, penelaahan, penyusunan, 

mengolah data, mempelajari peraturan terkait, 

menginventarisir dan mengumpulkan data terkait 

dokumen penyusunan program dan kegiatan

4 Sesuai -

5

Analis Rencana Program dan Kegiatan

Melakukan analisis, penelaahan, penyusunan, 

mengolah data, mempelajari peraturan terkait, 

menginventarisir dan mengumpulkan data terkait 

dokumen perencanaan anggaran.

Melakukan analisis, penelaahan, penyusunan, 

mengolah data, mempelajari peraturan terkait, 

menginventarisir dan mengumpulkan data terkait 

dokumen perencanaan anggaran

Analis Perencanaan Anggaran Sesuai -



d Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran Mahkamah Konstitusi

d Menyusun rancangan dokumen perencanaan 

anggaran Mahkamah Konstitusi

e Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

analis perencanaan anggaran

e Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

analis perencanaan anggaran

f Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analis 

perencanaan anggaran

f Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analis 

perencanaan anggaran

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub bagian Program dan Anggaran sesuai 

dengan bidang tugasnya

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub bagian Program dan Anggaran sesuai 

dengan bidang tugasnya

a Merencanakan kegiatan sub bagian evaluasi dan 

pelaporan kinerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku 

a Merencanakan kegiatan sub bagian evaluasi dan 

pelaporan kinerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku 

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja berdasarkan tugas dan 

fungsi teknis yang dibebankan 

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja berdasarkan tugas dan 

fungsi teknis yang dibebankan 

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja sesuai dengan program 

kerja Biro Perencanaan dan Keuangan 

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja sesuai dengan program kerja 

Biro Perencanaan dan Keuangan 

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian evaluasi dan pelaporan kinerja 

sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian evaluasi dan pelaporan kinerja 

sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas.

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

evaluasi dan pelaporan kinerja 

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja

h Melakukan kegiatan penyiapan bahan evaluasi 

kinerja sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan

h Melakukan kegiatan penyiapan bahan evaluasi 

kinerja sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan.

i Melakukan kegiatan penyusunan laporan kinerja 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

i Melakukan kegiatan penyusunan laporan kinerja 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

j Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

j Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian evaluasi dan pelaporan kinerja 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian evaluasi dan pelaporan kinerja 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.  

l Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

evaluasi dan pelaporan kinerja kepada kepala 

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

l Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi 

dan pelaporan kinerja kepada kepala Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi sebagai bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan  Kinerja

Sesuai -Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja meliputi penyiapan 

bahan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan 

kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan 

ketentuan 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja meliputi penyiapan 

bahan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan.

5 Analis Perencanaan Anggaran Sesuai -



a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran sub bagian evaluasi 

pelaporan kinerja

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran sub bagian evaluasi 

pelaporan kinerja

b Menganalisis pencapaian program kerja, kegiatan 

dan anggaran setiap unit kerja

b Menganalisis pencapaian program kerja, kegiatan 

dan anggaran setiap unit kerja

c Menyusun konsep laporan berkala Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja  

c Menyusun konsep laporan berkala Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja  

d Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan 

d Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan 

e Melakukan monitoring, pemeriksaan, pengolahan 

data dan analisis evaluasi capaian kinerja secara 

berkala (bulanan) atas laporan capaian kinerja unit 

kerja 

e Melakukan monitoring, pemeriksaan, pengolahan 

data dan analisis evaluasi capaian kinerja secara 

berkala (bulanan) atas laporan capaian kinerja unit 

kerja 

f Melakukan penyusunan konsep data 

perkembangan penyerapan anggaran, 

perkembangan pengadaan barang dan jasa, 

perkembangan kemajuan kinerja fisik 

f Melakukan penyusunan konsep data 

perkembangan penyerapan anggaran, 

perkembangan pengadaan barang dan jasa, 

perkembangan kemajuan kinerja fisik 

g Melakukan penyusunan konsep data 

perkembangan capaian realisasi output fisik 

kegiatan seluruh unit kerja MK  

g Melakukan penyusunan konsep data 

perkembangan capaian realisasi output fisik 

kegiatan seluruh unit kerja MK  

h Melaksanakan survei pengukuran Indeks MK h Melaksanakan survei pengukuran Indeks MK 

i Melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan 

dan rincian anggaran biaya Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan Kinerja 

i Melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan 

dan rincian anggaran biaya Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan Kinerja 

j Melakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja j Melakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja 

k Melakukan penyusunan konsep monitoring 

pelaksanaan program kerja dan kegiatan unit kerja 

k Melakukan penyusunan konsep monitoring 

pelaksanaan program kerja dan kegiatan unit kerja 

l Menyusun konsep laporan khusus pelaksanaan 

kegiatan unit kerja 

l Menyusun konsep laporan khusus pelaksanaan 

kegiatan unit kerja

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Kinerja sesuai dengan bidang tugasnya

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Kinerja sesuai dengan bidang tugasnya

a Merencanakan operasional kegiatan di bidang 

keuangan berdasarkan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan

a Merencanakan operasional kegiatan di bidang 

keuangan berdasarkan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

b Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan 

b Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan 

c Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bagian 

keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

c Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bagian 

keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

d Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan prosedur 

d Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan prosedur 

Melakukan perencanaan kegiatan, evaluasi 

pelaksanaan program kerja dan anggaran, pelaporan 

kinerja serta melakukan survei pengukuran indeks 

MK

Melakukan perencanaan kegiatan, evaluasi 

pelaksanaan program kerja dan anggaran, pelaporan 

kinerja serta melakukan survei pengukuran indeks MK

7 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai -

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bagian 

Keuangan meliputi pengelolaan perbendaharaan, 

verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan 

ketentuan yang berlaku 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bagian 

Keuangan meliputi pengelolaan perbendaharaan, 

verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan 

yang berlaku.

8 Kepala Bagian Keuangan Sesuai -



e Mengajukan usulan standarisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja di Bagian Keuangan sesuai dengan 

ketentuan 

e Mengajukan usulan standarisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja di Bagian Keuangan sesuai dengan 

ketentuan 

f Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan Bagian Keuangan

f Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan Bagian Keuangan.

g Mengelola kegiatan pelaksanaan verifikasi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku 

g Mengelola kegiatan pelaksanaan verifikasi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

h Mengelola kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

berdasarkan ketentuan 

h Mengelola kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

berdasarkan ketentuan.

i Mengelola kegiatan pelaksanaan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

ketentuan 

i Mengelola kegiatan pelaksanaan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

ketentuan.

j Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP) Pusat berdasarkan ketentuan 

j Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP) Pusat berdasarkan ketentuan 

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di 

lingkungan bagian keuangan berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di 

lingkungan bagian keuangan berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan.

l Melaporkan pelaksanaan tugas bagian keuangan 

kepada kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

l Melaporkan pelaksanaan tugas bagian keuangan 

kepada kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

a Merencanakan kegiatan sub bagian verifikasi 

berdasarkan peraturan 

a Merencanakan kegiatan sub bagian verifikasi 

berdasarkan peraturan 

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian 

verifikasi berdasarkan tugas dan fungsi teknis 

yang dibebankan

b Membagi tugas kegiatan kerja Sub Bagian 

Verifikasi berdasarkan tugas dan fungsi teknis 

yang dibebankan

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program.

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian verifikasi 

sesuai dengan program kerja Biro Perencanaan 

dan Keuangan agar terwujudnya komitmen dan 

konsistensi

e Menyusun perjanjian kinerja Sub Bagian 

Verifikasi sesuai dengan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan agar terwujudnya 

komitmen dan konsistensi. 

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian verifikasi sesuai dengan 

ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja Sub Bagian Verifikasi sesuai dengan 

ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

verifikasi 

g Menyusun konsep usulan kebutuhan SDM, 

fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan Sub 

Bagian Verifikasi

h Melakukan kegiatan verifikasi dokumen keuangan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

h Melakukan kegiatan verifikasi dokumen keuangan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

8 Kepala Bagian Keuangan Sesuai -

9 Kepala Sub Bagian Verifikasi Sesuai -Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Verifikasi meliputi verifikasi dokumen keuangan di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Verifikasi meliputi verifikasi dokumen keuangan di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan 



j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian verifikasi berdasarkan rencana kerja 

yang ditetapkan

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian verifikasi berdasarkan rencana kerja 

yang ditetapkan.  

k Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

verifikasi kepada kepala Bagian Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

k Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Verifikasi kepada kepala Bagian Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian  

perbendaharaan untuk pelaksanaan kegiatan 

verifikasi keuangan 

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian 

perbendaharaan untuk pelaksanaan kegiatan 

verifikasi keuangan 

b Melaksanakan penerimaan bukti tagihan/kuitansi, 

SPP UP, GUP, TUP, GU NIHIL, LS 

b Melaksanakan penerimaan bukti tagihan/kuitansi, 

SPP UP, GUP, TUP, GU NIHIL, LS 

c Melaksanakan verifikasi bukti penerimaan c Melaksanakan verifikasi bukti penerimaan 

d Melaksanakan pemasukan data bukti 

tagihan/kuitansi yang telah diverifikasi 

d Melaksanakan pemasukan data bukti 

tagihan/kuitansi yang telah diverifikasi 

e Melaksanakan verifikasi bukti tagihan biaya 

perjalanan dinas 

e Melaksanakan verifikasi bukti tagihan biaya 

perjalanan dinas 

f Melaksanakan verifikasi terhadap pembayaran 

tagihan pihak ketiga melalui bendahara atau 

mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS) 

f Melaksanakan verifikasi terhadap pembayaran 

tagihan pihak ketiga melalui bendahara atau 

mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS) 

g Melaksanakan verifikasi terhadap daftar gaji, 

tunjangan, daftar honor, dan hak keuangan lain 

Hakim Konstitusi, pegawai dan outsourcing

g Melaksanakan verifikasi terhadap daftar gaji, 

tunjangan, daftar honor, dan hak keuangan lain 

Hakim Konstitusi, pegawai dan outsourcing

h Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program kerja dan kegiatan verifikasi 

pertanggungjawaban

h Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program kerja dan kegiatan verifikasi 

pertanggungjawaban

i Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi 

pertanggungjawaban melalui Kartu Pengawasan 

(Karwas) dan menyiapkan bahan penyusunan 

LAKIP 

i Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi 

pertanggungjawaban melalui Kartu Pengawasan 

(Karwas) dan menyiapkan bahan penyusunan 

LAKIP

j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Verifikasi sesuai dengan 

bidang tugasnya

j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Verifikasi sesuai dengan 

bidang tugasnya

a Merencanakan kegiatan sub bagian 

perbendaharaan berdasarkan peraturan

a Merencanakan kegiatan sub bagian 

perbendaharaan berdasarkan peraturan 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Perbendaharaan meliputi pengelolaan perbendaharaan 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Perbendaharaan meliputi pengelolaan perbendaharaan 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan.

11 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sesuai -

9 Kepala Sub Bagian Verifikasi Sesuai -

-Melaksanakan verifikasi penerimaan bukti 

tagihan/kuitansi, Surat Perintah Pembayaran Ganti 

Uang/Langsung (SPP GU/LS) dan mencatat dalam 

buku monitoring pengeluaran, verifikasi terhadap 

pembayaran tagihan pihak ketiga, daftar gaji Hakim 

Konstitusi dan Pegawai, daftar tunjangan dan hak-hak 

keuangan lain Hakim Konstitusi dan Pegawai, bukti 

tagihan biaya perjalanan dinas, bukti penerimaan 

anggaran, serta menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas secara periodik

Melaksanakan verifikasi penerimaan bukti 

tagihan/kuitansi, Surat Perintah Pembayaran Ganti 

Uang/Langsung (SPP GU/LS) dan mencatat dalam 

buku monitoring pengeluaran, verifikasi terhadap 

pembayaran tagihan pihak ketiga, daftar gaji Hakim 

Konstitusi dan Pegawai, daftar tunjangan dan hak-hak 

keuangan lain Hakim Konstitusi dan Pegawai, bukti 

tagihan biaya perjalanan dinas, bukti penerimaan 

anggaran, serta menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas secara periodik

10 Verifikator Keuangan Sesuai



b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian 

perbendaharaan berdasarkan tugas dan fungsi 

teknis yang dibebankan 

b Membagi tugas kegiatan kerja Sub Bagian 

Perbendaharaan berdasarkan tugas dan fungsi 

teknis yang dibebankan

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian 

perbendaharaan sesuai dengan program kerja Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

e Menyusun perjanjian kinerja Sub Bagian 

Perbendaharaan sesuai sesuai dengan program 

kerja Biro Perencanaan dan Keuangan

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian perbendaharaan sesuai dengan 

ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

f Mengajukan usulan standardisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan 

ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

perbendaharaan 

g Menyusun konsep usulan kebutuhan SDM, 

fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan Sub 

Bagian Perbendaharaan.

h Melakukan kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

h Melakukan kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

i Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian perbendaharaan berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan.

j Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan.  

k Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

perbendaharaan kepada kepala Bagian Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

k Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Perbendaharaan kepada Kepala Bagian Keuangan 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sesuai -

12 Bendahara Melakukan perencanaan target, pencatatan 

pemotongan, pembukuan transaksi dan penatausahaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan 

penutupan kas, menyusun keadaan posisi Kas dan 

Laporan Pertanggungjawaban Bulanan (LPJ), 

mengelola Tagihan Ganti Rugi (TGR), menyiapkan 

SSP dan bukti potong pajak pihak, melakukan 

perencanaan kebutuhan kas dan mengajukan 

permintaan penggantian Uang Persediaan, melakukan 

pembayaran  atas tagihan yang masuk  dan membuat 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ketiga, 

memastikan tersedianya uang Persediaan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai yang dibutuhkan 

termasuk memastikan akurasi informasi tagihan yang 

dibutuhkan untuk pembayaran dan melakukan 

pembayaran kemudian mempertanggungjawabkan 

segala transaksi keuangan yang dilakukan serta 

melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik

Melakukan perencanaan target, pencatatan 

pemotongan, pembukuan transaksi dan penatausahaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan 

penutupan kas, menyusun keadaan posisi Kas dan 

Laporan Pertanggungjawaban Bulanan (LPJ), 

mengelola Tagihan Ganti Rugi (TGR), menyiapkan 

SSP dan bukti potong pajak pihak, melakukan 

perencanaan kebutuhan kas dan mengajukan 

permintaan penggantian Uang Persediaan, melakukan 

pembayaran  atas tagihan yang masuk  dan membuat 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ketiga, 

memastikan tersedianya uang Persediaan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai yang dibutuhkan 

termasuk memastikan akurasi informasi tagihan yang 

dibutuhkan untuk pembayaran dan melakukan 

pembayaran kemudian mempertanggungjawabkan 

segala transaksi keuangan yang dilakukan serta 

melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik

Sesuai Per Tahun 2021, aplikasi yang digunakan 

adalah aplikasi SAKTI dan SIVIKA.



a Melakukan pembukuan transaksi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) secara manual sesuai 

ketentuan dengan cara mencatat ke dalam Buku 

Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku 

Pengawasan Anggaran Pendapatan

a Melakukan pembukuan transaksi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) secara manual sesuai 

ketentuan dengan cara mencatat ke dalam Buku 

Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku 

Pengawasan Anggaran Pendapatan

b Melakukan penutupan kas dan menyusun keadaan 

posisi kas serta Laporan Pertanggungjawaban 

Bulanan (LPJ) dengan cara cash opname secara 

periodik dan membuat register kas serta 

rekonsiliasi saldo kas dengan Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

b Melakukan penutupan kas dan menyusun keadaan 

posisi kas serta Laporan Pertanggungjawaban 

Bulanan (LPJ) dengan cara cash opname secara 

periodik dan membuat register kas serta 

rekonsiliasi saldo kas dengan Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

c Melakukan pembukuan transaksi PNBP untuk 

keperluan konfirmasi guna pertanggungjawaban 

dengan cara memasukkan data pembukuan ke 

dalam aplikasi yang selanjutnya disinkronkan 

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) serta melakukan pencatatan pemotongan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai 

ketentuan dengan cara mencocokkan potongan 

pada SPM dengan daftar potongan

c Melakukan pembukuan transaksi PNBP untuk 

keperluan konfirmasi guna pertanggungjawaban 

dengan cara memasukkan data pembukuan ke 

dalam aplikasi yang selanjutnya disinkronkan 

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) serta melakukan pencatatan pemotongan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai 

ketentuan dengan cara mencocokkan potongan 

pada SPM dengan daftar potongan

d Membuat Daftar Kartu Piutang, Daftar 

Rekapitulasi Piutang, Daftar Saldo Piutang, 

Daftar Umur Piutang, dan Daftar Reklasifikasi 

Saldo Piutang 

d Membuat Daftar Kartu Piutang, Daftar 

Rekapitulasi Piutang, Daftar Saldo Piutang, Daftar 

Umur Piutang, dan Daftar Reklasifikasi Saldo 

Piutang 

e Menyiapkan konsep Surat Penagihan (SPn) sesuai 

ketentuan dengan cara menyampaikan SPn kepada 

penanggungjawab dan menatausahakan sesuai 

ketentuan

e Menyiapkan konsep Surat Penagihan (SPn) sesuai 

ketentuan dengan cara menyampaikan SPn kepada 

penanggungjawab dan menatausahakan sesuai 

ketentuan

f Menyiapkan konsep Surat Keterangan Tanda 

Lunas (SKTL) atas piutang negara yang telah 

lunas dengan cara menyampaikan SKTL kepada 

penanggungjawab

f Menyiapkan konsep Surat Keterangan Tanda 

Lunas (SKTL) atas piutang negara yang telah 

lunas dengan cara menyampaikan SKTL kepada 

penanggungjawab

g Menyusun usulan perkiraan perencanaan target 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan 

cara mengumpulkan dan menganalisa data 

penerimaan dari potongan SPM dan setoran tunai 

tahun berjalan

g Menyusun usulan perkiraan perencanaan target 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan 

cara mengumpulkan dan menganalisa data 

penerimaan dari potongan SPM dan setoran tunai 

tahun berjalan

h Menyusun laporan pajak dengan cara 

mengkategorikan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) 

berupa SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak 

Penghasilan Pasal 22 (PPh 22), dan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), PPh Pasal 4 ayat 2 

(Final)

h Menyusun laporan pajak dengan cara 

mengkategorikan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) 

berupa SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan 

Pasal 22 (PPh 22), dan Pajak Penghasilan Pasal 23 

(PPh 23), PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)

i Mengadministrasikan semua bukti SSP untuk 

kepentingan pemeriksaan dan pelaporan dengan 

cara menata dan menyimpan sebagai bukti 

laporan pajak akhir tahun dan untuk disampaikan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai 

bukti laporan setiap bulan

i Mengadministrasikan semua bukti SSP untuk 

kepentingan pemeriksaan dan pelaporan dengan 

cara menata dan menyimpan sebagai bukti laporan 

pajak akhir tahun dan untuk disampaikan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti 

laporan setiap bulan

j Menyiapkan SSP dan bukti potong pajak rekanan j Menyiapkan SSP dan bukti potong pajak rekanan
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k Menyiapkan data untuk pelaporan pajak tahunan 

orang pribadi bagi Hakim dan Pegawai MK

k Menyiapkan data untuk pelaporan pajak tahunan 

orang pribadi bagi Hakim dan Pegawai MK

l Menyusun perencanaan kebutuhan kas dan 

mengajukan permintaan Uang Persediaan (UP dan 

TUP) dengan cara menghitung ketersediaan uang 

di kas dan di bank serta anggaran program kerja 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) serta mengirim surat ke instansi 

terkait

l Menyusun perencanaan kebutuhan kas dan 

mengajukan permintaan Uang Persediaan (UP dan 

TUP) dengan cara menghitung ketersediaan uang 

di kas dan di bank serta anggaran program kerja 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) serta mengirim surat ke instansi 

terkait

m Membayar  permintaan Uang Muka Kerja (UMK) 

sesuai permintaan PPK untuk kegiatan Mahkamah 

Konstitusi dengan cara mencatat UMK yang 

keluar ke dalam pembukuan manual bendahara 

pengeluaran

m Membayar permintaan Uang Muka Kerja (UMK) 

sesuai permintaan PPK untuk kegiatan Mahkamah 

Konstitusi dengan cara mencatat UMK yang 

keluar ke dalam pembukuan manual bendahara 

pengeluaran

n Menerima pengembalian uang muka kerja dari 

unit kerja terkait dan melakukan filling bukti 

penerimaan pengembalian uang muka kerja

n Menerima pengembalian uang muka kerja dari 

unit kerja terkait dan melakukan filling bukti 

penerimaan pengembalian uang muka kerja

o Memeriksa keakuratan  daftar gaji termasuk uang 

lembur, uang makan dan hak-hak keuangan 

lainnya, dengan cara mendata, menvalidasi nomor 

rekening dan mentransfer ke nomor rekening 

masing-masing

o Memeriksa keakuratan daftar gaji termasuk uang 

lembur, uang makan dan hak-hak keuangan 

lainnya, dengan cara mendata, menvalidasi nomor 

rekening dan mentransfer ke nomor rekening 

masing-masing

p Menerima kuitansi tagihan dari verifikatur setiap 

PPK dan memilah kuitansi dari sembilan PPK 

serta melakukan Verifikasi dengan membubuhkan 

tanda tangan bendahara pengeluaran pada Surat 

Perintah Bayar (SpBy) dan Kuitansi

p Menerima kuitansi tagihan dari verifikatur setiap 

PPK dan memilah kuitansi dari sembilan PPK 

serta melakukan Verifikasi dengan membubuhkan 

tanda tangan bendahara pengeluaran pada Surat 

Perintah Bayar (SpBy) dan Kuitansi

q Menyerahkan uang persediaan kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP) agar tersedianya 

jumlah uang persediaan di bendahara pengeluaran 

pembantu dengan cara menyerahkan sejumlah  

uang tunai, serta kuitansi/bukti tagihan uang muka 

kerja serta tanda terima Uang Persediaan

q Menyerahkan uang persediaan kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP) agar tersedianya 

jumlah uang persediaan di bendahara pengeluaran 

pembantu dengan cara menyerahkan sejumlah 

uang tunai, serta kuitansi/bukti tagihan uang muka 

kerja serta tanda terima Uang Persediaan

r Membayar tagihan kepada pihak ketiga agar 

terpenuhinya  kewajiban pembayaran kepada 

pihak ketiga dengan cara mengevaluasi hasil 

pemeriksaan tagihan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu (BPP)

r Membayar tagihan kepada pihak ketiga agar 

terpenuhinya  kewajiban pembayaran kepada 

pihak ketiga dengan cara mengevaluasi hasil 

pemeriksaan tagihan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu (BPP)

s Melakukan pembayaran tagihan langsung (LS-

Bendahara) kepada pihak terkait

s Melakukan pembayaran tagihan langsung (LS-

Bendahara) kepada pihak terkait

t Memberikan informasi kepada unit kerja yang 

terkait dalam bentuk Laporan Kas Mingguan

t Memberikan informasi kepada unit kerja yang 

terkait dalam bentuk Laporan Kas Mingguan

u Merekonsiliasi data pembukuan agar terjadi 

kesesuaian data pembukuan bendahara 

pengeluaran dengan Unit Akutansi Kuasa 

Pengguna Anggaran (UAKPA), Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bank dengan cara  

cash opname secara periodik dan membandingkan 

saldo pada rekening koran, BPP dan UAKPA

u Merekonsiliasi data pembukuan agar terjadi 

kesesuaian data pembukuan bendahara 

pengeluaran dengan Unit Akutansi Kuasa 

Pengguna Anggaran (UAKPA), Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bank dengan cara cash 

opname secara periodik dan membandingkan 

saldo pada rekening koran, BPP dan UAKPA
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v Menyusun  pembukuan transaksi keuangan agar 

transaksi keuangan tercatat secara benar dan 

lengkap sesuai dengan ketentuan dengan cara 

mencatat ke dalam pembukuan manual dan 

program excel keuangan bendahara pengeluaran 

berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas 

Tunai, Buku Bank, Buku Kas, Buku UMK, Buku 

LS-Bendahara, Buku BPP1, Buku BPP2 dan 

Buku UP

v Menyusun pembukuan transaksi keuangan agar 

transaksi keuangan tercatat secara benar dan 

lengkap sesuai dengan ketentuan dengan cara 

mencatat ke dalam pembukuan manual dan 

program excel keuangan bendahara pengeluaran 

berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, 

Buku Bank, Buku Kas, Buku UMK, Buku LS-

Bendahara, Buku BPP1, Buku BPP2 dan Buku 

UP

w Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran dengan cara 

mengumpulkan dan mengecek data dan dokumen 

yang diperlukan

w Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran dengan cara 

mengumpulkan dan mengecek data dan dokumen 

yang diperlukan

x Menyetor  sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) agar pajak  

Uang Persediaan terbukukan dengan cara 

mengklasifikasi jenis pajak dan menyetorkan 

melalui Bank

x Menyetor sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) agar pajak 

Uang Persediaan terbukukan dengan cara 

mengklasifikasi jenis pajak dan menyetorkan 

melalui Bank

y Memeriksa bukti pembayaran hak-hak keuangan 

hakim dan pegawai selain gaji, uang lembur, uang 

makan dan menuliskannya pada slip setoran

y Memeriksa bukti pembayaran hak-hak keuangan 

hakim dan pegawai selain gaji, uang lembur, uang 

makan dan menuliskannya pada slip setoran

z Memverifikasi jumlah uang persediaan yang 

diberikan oleh Bendahara Pengeluaran agar 

tersedia jumlah uang persediaan di Kas Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai dengan yang 

tercatat di tanda terima dengan cara menghitung 

ulang, menandatangani tanda terima dan mencatat  

dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku 

Uang Persediaan dan menyimpan dalam Brankas 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencatat 

kebutuhan uang untuk melakukan pembayaran  

sesuai dengan kwitansi yang di terima

z Memverifikasi jumlah uang persediaan yang 

diberikan oleh Bendahara Pengeluaran agar 

tersedia jumlah uang persediaan di Kas Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai dengan yang tercatat 

di tanda terima dengan cara menghitung ulang, 

menandatangani tanda terima dan mencatat dalam 

Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Uang 

Persediaan dan menyimpan dalam Brankas 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencatat 

kebutuhan uang untuk melakukan pembayaran 

sesuai dengan kwitansi yang di terima

aa Membayarkan tagihan kepada pihak ketiga agar 

terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada pihak 

ketiga dengan cara mengklasifikasian Kuitansi 

dan bukti  tagihan, dengan cara pembayarannya 

melalui transfer dan cash tunai  termasuk 

pembayaran Pajak

aa Membayarkan tagihan kepada pihak ketiga agar 

terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada pihak 

ketiga dengan cara mengklasifikasian Kuitansi dan 

bukti  tagihan, dengan cara pembayarannya 

melalui transfer dan cash tunai  termasuk 

pembayaran Pajak

ab Membuat rekap pajak yang akan di bayarkan dan 

mebuat  setoran pajak (surat setoran electronik) 

dan membuat rekapan untuk pengesahan KPPN

ab Membuat rekap pajak yang akan di bayarkan dan 

mebuat  setoran pajak (surat setoran electronik) 

dan membuat rekapan untuk pengesahan KPPN

ac Menyusun  pembukuan transaksi keuangan agar 

transaksi keuangan tercatat secara tunai, dilakukan 

sebelum menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran Pembantu agar Laporan 

Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan 

akuntabel dengan cara mengumpulkan dan 

mengecek data dan dokumen yang diperlukan

ac Menyusun pembukuan transaksi keuangan agar 

transaksi keuangan tercatat secara tunai, dilakukan 

sebelum menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran Pembantu agar Laporan 

Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan 

akuntabel dengan cara mengumpulkan dan 

mengecek data dan dokumen yang diperlukan
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ad Menyusun surat permintaan pembayaran 

penggantian uang persediaan dilampirkan 

dokumen yang sudah dibayarkan agar uang 

persediaan tersedia kembali dengan cara 

mengklasifikasi Kuitansi sesuai dengan jenis 

pengeluaran, mencatat dalam surat 

pertanggungjawaban belanja dan menyampaikan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen, 

memindahkan data kwitansi yg sudah di bayar 

dalam bentuk SPP dari aplikasi SISKA ke 

Aplikasi SAS

ad Menyusun surat permintaan pembayaran 

penggantian uang persediaan dilampirkan 

dokumen yang sudah dibayarkan agar uang 

persediaan tersedia kembali dengan cara 

mengklasifikasi Kuitansi sesuai dengan jenis 

pengeluaran, mencatat dalam surat 

pertanggungjawaban belanja dan menyampaikan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen, 

memindahkan data kwitansi yg sudah di bayar 

dalam bentuk SPP dari aplikasi SISKA ke 

Aplikasi SAS

ae Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa catatan 

secara keseluruhan (buku pajak, kas umum, buku 

umum, uang persediaan, buku pembantu yang 

lain)

ae Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa catatan 

secara keseluruhan (buku pajak, kas umum, buku 

umum, uang persediaan, buku pembantu yang 

lain)

af Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan 

bidang tugasnya

af Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan 

bidang tugasnya

a Melakukan pencatatan, dokumentasi dan 

pengarsipan data kepegawaian agar data 

administrasi pegawai sesuai dengan keadaan 

aktual dan terkini dengan cara melakukan input 

data pada aplikasi gaji pokok pegawai PNS (GPP)

a Melakukan pencatatan, dokumentasi dan 

pengarsipan data kepegawaian agar data 

administrasi pegawai sesuai dengan keadaan 

aktual dan terkini dengan cara melakukan input 

data pada aplikasi gaji pokok pegawai PNS (GPP

b Merangkum perubahan data pegawai tiap bulan 

agar memudahkan verifikatur dalam memeriksa 

daftar gaji PNS tiap bulan dengan cara 

mengumpulkan dan mengklasifikasikan mutasi 

dan yang berkaitan dengan kompensasi tiap bulan 

berdasarkan perubahan data pegawai 

b Merangkum perubahan data pegawai tiap bulan 

agar memudahkan verifikatur dalam memeriksa 

daftar gaji PNS tiap bulan dengan cara 

mengumpulkan dan mengklasifikasikan mutasi 

dan yang berkaitan dengan kompensasi tiap bulan 

berdasarkan perubahan data pegawai 

c Menghitung gaji PNS (termasuk kekurangan gaji 

dan gaji susulan), uang duka wafat/tewas, terusan 

penghasilan gaji, uang muka gaji, honorarium, 

vakasi dan pembuatan daftar permintaan 

pembayaran belanja pegawai lainnya agar daftar 

gaji sesuai dan relevan dengan cara 

mengintegrasikan data pegawai, membandingkan 

data perubahan pegawai dengan kompensasi yang 

diterima tiap bulan

c Menghitung gaji PNS (termasuk kekurangan gaji 

dan gaji susulan), uang duka wafat/tewas, terusan 

penghasilan gaji, uang muka gaji, honorarium, 

vakasi dan pembuatan daftar permintaan 

pembayaran belanja pegawai lainnya agar daftar 

gaji sesuai dan relevan dengan cara 

mengintegrasikan data pegawai, membandingkan 

data perubahan pegawai dengan kompensasi yang 

diterima tiap bulan

d Mengkonsep draft  Surat Keterangan Penghentian 

Pembayaran (SKPP) dan Surat Keterangan 

Penghasilan termasuk merekomendasikan batas 

maksimum pemotongan agar SKPP dan Surat 

Keterangan Penghasilan dapat diproses dan 

diterbitkan dengan cara berkoordinasi dengan 

bagian Kepegawaian dan mengintegrasikan data 

penghasilan pegawai

d Mengkonsep draft  Surat Keterangan Penghentian 

Pembayaran (SKPP) dan Surat Keterangan 

Penghasilan termasuk merekomendasikan batas 

maksimum pemotongan agar SKPP dan Surat 

Keterangan Penghasilan dapat diproses dan 

diterbitkan dengan cara berkoordinasi dengan 

bagian Kepegawaian dan mengintegrasikan data 

penghasilan pegawai
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dan pertanggungjawaban belanja pegawai 

Melaksanakan pengelolaan administrasi belanja 

pegawai melalui kegiatan penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban belanja pegawai 
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ABK nomenklatur
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e Menganalisa perubahan data yang tercantum pada 

Surat Keterangan KPA agar pegawai  

mendapatkan hak Tunjangan Keluarga setiap awal 

tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan 

susunan keluarga dengan cara berkoordinasi 

dengan bagian SDM

e Menganalisa perubahan data yang tercantum pada 

Surat Keterangan KPA agar pegawai mendapatkan 

hak Tunjangan Keluarga setiap awal tahun 

anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan 

keluarga dengan cara berkoordinasi dengan bagian 

SDM

f Membuat rekapitulasi penghasilan agar pegawai 

mengetahui rincian Nominal hak keuangan 

bulanan dirinya dengan cara mengintegrasikan 

data pegawai, mencetak slip gaji, uang makan, 

amplop, menggunting slip gaji, 

mengklasifikasikan slip tersebut berdasarkan biro 

(bagian) dan mendistribusikannya ke pegawai 

terkait

f Membuat rekapitulasi penghasilan agar pegawai 

mengetahui rincian Nominal hak keuangan 

bulanan dirinya dengan cara mengintegrasikan 

data pegawai, mencetak slip gaji, uang makan, 

amplop, menggunting slip gaji, 

mengklasifikasikan slip tersebut berdasarkan biro 

(bagian) dan mendistribusikannya ke pegawai 

terkait

g Melengkapi rincian daftar gaji yang diterima 

pegawai tiap bulan di kartu Kuning (kartu 

pengendalian) agar data Kartu Kuning selalu 

terkini dengan cara mengisi daftar rincian gaji 

pegawai di Kartu Kuning

g Melengkapi rincian daftar gaji yang diterima 

pegawai tiap bulan di kartu Kuning (kartu 

pengendalian) agar data Kartu Kuning selalu 

terkini dengan cara mengisi daftar rincian gaji 

pegawai di Kartu Kuning

h Menghitung hak-hak keuangan hakim dan 

pegawai lainnya (Uang Makan, Uang Lembur, 

Tunjangan Hakim dan Pegawai,  Honor Tetap 

untuk pegawai perbantuan non-instansi) agar Hak-

hak keuangan hakim dan pegawai dapat terbayar 

tepat waktu dengan cara membuat daftar hak-hak 

keuangan Hakim dan pegawai yang disesuaikan 

dengan index dan rekapitulasi kehadiran Hakim 

dan pegawai

h Menghitung hak-hak keuangan hakim dan pegawai 

lainnya (Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan 

Hakim dan Pegawai,  Honor Tetap untuk pegawai 

perbantuan non-instansi) agar Hak-hak keuangan 

hakim dan pegawai dapat terbayar tepat waktu 

dengan cara membuat daftar hak-hak keuangan 

Hakim dan pegawai yang disesuaikan dengan 

index dan rekapitulasi kehadiran Hakim dan 

pegawai

i Mengolah data daftar gaji pegawai dan daftar 

uang makan pegawai dari aplikasi GPP agar 

pegawai dapat menerima gaji dengan cara 

mengambil data ADK dari aplikasi GPP serta 

mengintegrasikan Nominal yang menjadi haknya 

yaitu: data nama, dan rekening pegawai

i Mengolah data daftar gaji pegawai dan daftar uang 

makan pegawai dari aplikasi GPP agar pegawai 

dapat menerima gaji dengan cara mengambil data 

ADK dari aplikasi GPP serta mengintegrasikan 

Nominal yang menjadi haknya yaitu: data nama, 

dan rekening pegawai

j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan 

bidang tugasnya

j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sesuai dengan 

bidang tugasnya

Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan, 

pemeliharaan Database, rekapitulasi SPM dan 

SP2D, pengelolaan files yang berhubungan 

dengan Bagian Keuangan, serta melaporkan 

pelaksanaan tugas secara periodik

Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan, 

pemeliharaan Database, rekapitulasi SPM dan 

SP2D, pengelolaan files yang berhubungan 

dengan Bagian Keuangan, serta melaporkan 

pelaksanaan tugas secara periodik

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian  

perbendaharaan

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian 

perbendaharaan

b Mengklasifikasi dan menginventarisir dokumen 

yang berhubungan dengan Bagian Keuangan 

b Mengklasifikasi dan menginventarisir dokumen 

yang berhubungan dengan Bagian Keuangan 

c Menganalisis data laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran  

c Menganalisis data laporan pertanggungjawaban 

Bendahara

d Menganalisis Uang Muka Kerja Bendahara 

Pengeluaran 

d Menganalisis Uang Muka Kerja Bendahara

e Menganalisis Uang Persediaan atau Tambahan 

Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 

e Menganalisis Uang Persediaan atau Tambahan 

Uang Persediaan Bendahara

Sesuai Jabatan Analis Aplikasi Dan Pengelolaan Data 

Sistem Keuangan menjadi dibawah Sub 

Bagian Verifikasi.
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Keuangan

Sesuai, namun pada dokumen

ABK nomenklatur

jabatan tersebut adalah

Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja 

Pegawai



f Menganalisis laporan dalam Buku Pembantu 

Bendahara Pengeluaran

f Menganalisis laporan dalam Buku Pembantu 

Bendahara

g Melakukan pembaharuan Database dan Revisi 

anggaran dalam Sistem Informasi Keuangan 

g Melakukan pembaharuan Database dan Revisi 

anggaran dalam Sistem Informasi Keuangan

h Mengintegrasikan Surat Perintah Membayar dan 

Surat Perintah Pencairan Dana 

h Mengintegrasikan Surat Perintah Membayar dan 

Surat Perintah Pencairan Dana 

i Merangkum dan mengkategorisasikan Daftar 

Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah 

Pencairan Dana 

i Merangkum dan mengkategorisasikan Daftar Surat 

Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan 

Dana 

j Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan kegiatan analisis aplikasi dan pengelolaan 

data sistem keuangan 

j Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan kegiatan analisis aplikasi dan pengelolaan data 

sistem keuangan 

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaraan sesuai dengan 

bidang tugasnya

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaraan sesuai dengan 

bidang tugasnya

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian  

perbendaharaan untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan database SPM

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran subbagian 

perbendaharaan untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan database SPM

b Mengelola surat permintaan pembayaran yang 

masuk dari Pejabat Pembuat Komitmen 

b Mengelola surat permintaan pembayaran yang 

masuk dari Pejabat Pembuat Komitmen

c Membuat Surat Perintah Membayar agar dapat 

disahkan oleh Pejabat Penandatangan SPM 

(PPSPM)

c Membuat Surat Perintah Membayar agar dapat 

disahkan oleh Pejabat Penandatangan SPM 

(PPSPM)

d Menerima SPP dan membuat Kartu Pengawasan 

Kontrak (bagi transaksi dengan 

perjanjian/kontrak) agar SPM dapat diterbitkan

d Menerima SPP dan membuat Kartu Pengawasan 

Kontrak (bagi transaksi dengan perjanjian/kontrak) 

agar SPM dapat diterbitkan

e Mengontrol dan menjaga ketersediaan pagu pada 

Aplikasi SPM

e Mengontrol dan menjaga ketersediaan pagu pada 

Aplikasi SPM 

f Memfasilitasi penyampaian dokumen SPM serta 

pengambilan SP2D agar kewajiban pada pihak 

ketiga terselesaikan tepat waktu

f Memfasilitasi penyampaian dokumen SPM serta 

pengambilan SP2D agar kewajiban pada pihak 

ketiga terselesaikan tepat waktu

g Membuat revisi SPM yang salah (Ralat SPM) 

yang telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

g Membuat revisi SPM yang salah (Ralat SPM) 

yang telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

h Melaksanakan proses retur SP2D Pihak Ketiga 

agar hak keuangan pihak ketiga dapat 

terselesaikan

h Melaksanakan proses retur SP2D Pihak Ketiga 

agar hak keuangan pihak ketiga dapat terselesaikan

i Memeriksa dan menginput data keuangan ke 

aplikasi SAS dan ASKON 

i Memeriksa dan menginput data keuangan ke 

aplikasi SAS dan ASKON

Sesuai Jabatan Analis Aplikasi Dan Pengelolaan Data 

Sistem Keuangan menjadi dibawah Sub 

Bagian Verifikasi.

Sesuai Per Tahun 2021, aplikasi yang digunakan 

adalah aplikasi SAKTI.

15 Pengelola Database Surat Perintah Membayar Menerima surat permintaan pembayaran yang masuk 

dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengevaluasi Surat 

Perintah Membayar, melaksanakan pemeliharaan dan 

pembaruan sistem database aplikasi SPP dan SPM, 

melakukan pembaruan jumlah pagu pada Aplikasi 

SPP dan SPM, rekapitulasi SPM dan SP2D, 

mendokumentasikan dan mengelola seluruh bukti 

transaksi pihak ketiga dan bendahara yang telah 

dilengkapi dengan SPM, melakukan pengantaran 

dokumen SPM dan pengambilan bukti pencairan 

SP2D, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara 

periodik

Menerima surat permintaan pembayaran yang masuk 

dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengevaluasi Surat 

Perintah Membayar, melaksanakan pemeliharaan dan 

pembaruan sistem database aplikasi SPP dan SPM, 

melakukan pembaruan jumlah pagu pada Aplikasi 

SPP dan SPM, rekapitulasi SPM dan SP2D, 

mendokumentasikan dan mengelola seluruh bukti 

transaksi pihak ketiga dan bendahara yang telah 

dilengkapi dengan SPM, melakukan pengantaran 

dokumen SPM dan pengambilan bukti pencairan 

SP2D, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara 

periodik

14 Analis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem 

Keuangan



j Memelihara dokumen SPM dan dokumen 

pendukungnya 

j Memelihara dokumen SPM dan dokumen 

pendukungnya 

k Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan kegiatan pengelolaan database SPM

k Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan kegiatan pengelolaan database SPM

l Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan database SPM dan menyiapkan bahan 

penyusunan LAKIP 

l Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan database SPM dan menyiapkan bahan 

penyusunan LAKIP

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaraan sesuai dengan 

bidang tugasnya

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Sub Bagian Perbendaraan sesuai dengan 

bidang tugasnya

a Merencanakan kegiatan sub bagian akuntansi dan 

laporan keuangan berdasarkan peraturan 

a Merencanakan kegiatan sub bagian akuntansi dan 

laporan keuangan berdasarkan peraturan 

b Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian 

akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan tugas 

dan fungsi teknis yang dibebankan 

b Membagi tugas kegiatan kerja Sub Bagian 

Akuntansi dan Laporan Keuangan berdasarkan 

tugas dan fungsi teknis yang dibebankan

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

c Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang

d Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan 

petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

e Menyusun perjanjian kinerja sub bagian akuntansi 

dan laporan keuangan sesuai dengan program 

kerja Biro Perencanaan dan Keuangan 

e Menyusun perjanjian kinerja Sub Bagian 

Akuntansi dan Laporan Keuangan sesuai dengan 

program kerja Biro Perencanaan dan Keuangan

f Mengajukan usulan standarisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja sub bagian akuntansi dan laporan 

keuangan sesuai dengan ketentuan 

f Mengajukan usulan standadisasi dan 

penyempurnaan sistem, metode dan perangkat 

kinerja Sub Bagian Akuntansi dan Laporan 

Keuangan sesuai dengan ketentuan

g Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian 

akuntansi dan laporan keuangan 

g Menyusun konsep usulan kebutuhan SDM, 

fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan Sub 

Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan.

h Melakukan kegiatan pelaksanaan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan

h Melakukan kegiatan pelaksanaan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan.

i Melakukan kegiatan penatausahaan Biro 

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan.

i Melakukan kegiatan penatausahaan Biro 

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan.

j Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

j Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

sub bagian akuntansi dan laporan keuangan 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

k Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.  

l Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian 

akuntansi dan laporan keuangan kepada kepala 

Bagian Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas 

pelaksanaan kegiatan. 

l Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada kepala 

Bagian Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas 

pelaksanaan kegiatan. 

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 

Laporan Keuangan 

Sesuai -

Sesuai Per Tahun 2021, aplikasi yang digunakan 

adalah aplikasi SAKTI.

15 Pengelola Database Surat Perintah Membayar

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Akuntansi dan Laporan Keuangan meliputi 

pelaksanaan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan, serta penatausahaan biro di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi RI berdasarkan ketentuan 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Akuntansi dan Laporan Keuangan meliputi 

pelaksanaan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan, serta penatausahaan biro di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi RI berdasarkan ketentuan.



a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran kegiatan penyusunan 

laporan keuangan

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan dan anggaran kegiatan penyusunan 

laporan keuangan

b Melaksanakan pencatatan, pengklasifikasian pagu 

awal anggaran dari data RKA KL/POK yang telah 

ditetapkan

b Melaksanakan pencatatan, pengklasifikasian pagu 

awal anggaran dari data RKA KL/POK yang telah 

ditetapkan

c Menganalisa data akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran 

c Menganalisa data akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran 

d Melaksanakan rekonsiliasi intern SIMAK BMN 

dengan SAIBA 

d Melaksanakan rekonsiliasi intern SIMAK BMN 

dengan SAIBA 

e Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk 

pencocokkan data realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran 

e Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk 

pencocokkan data realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran 

f Melakukan telaahan atas angka-angka yang tersaji 

dalam laporan keuangan 

f Melakukan telaahan atas angka-angka yang tersaji 

dalam laporan keuangan 

g Mengelompokkan data keuangan dari SPP, SPM 

dan SP2D, sebagai bahan penyusunan laporan 

keuangan antara lain, Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Perubahan 

Ekuitas Laporan Operasional, Catatan atas 

Laporan Keuangan 

g Mengelompokkan data keuangan dari SPP, SPM 

dan SP2D, sebagai bahan penyusunan laporan 

keuangan antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Operasional, Catatan atas Laporan 

Keuangan

h Melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait 

secara bulanan dan triwulanan

h Melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait 

secara bulanan dan triwulanan

i Melakukan prosedur penyusunan pelaporan 

keuangan sesuai peraturan Menteri Keuangan 

yang berlaku; nomor 222/PMK.05/2015 tentang 

pedoman penyusunan pelaporan lembaga

i Melakukan prosedur penyusunan pelaporan 

keuangan sesuai peraturan Menteri Keuangan yang 

berlaku; nomor 222/PMK.05/2015 tentang 

pedoman penyusunan pelaporan lembaga

j Membuat laporan keuangan triwulan, semester 

dan tahunan 

j Membuat laporan keuangan triwulan, semester dan 

tahunan

k Membuat laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran bulanan dan triwulanan 

k Membuat laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran bulanan dan triwulanan

l Mendistribusikan  laporan keuangan sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan

l Mendistribusikan laporan keuangan sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan  

17 Penyusun Laporan Keuangan Sesuai Per Tahun 2021, aplikasi yang digunakan 

untuk menyusun Laporan Keuangan adalah 

aplikasi SAKTI.

Melaksanakan pencatatan, pengklasifikasian pagu 

awal anggaran dari data RKA KL/POK, menganalisa 

data akuntansi penerimaan dan pengeluaran anggaran, 

melaksanakan rekonsiliasi intern SIMAK BMN 

dengan SAIBA, melakukan rekonsiliasi dengan KPPN 

untuk pencocokkan data realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran, melakukan telaahan atas angka-

angka yang tersaji dalam laporan keuangan, 

mengelompokkan data keuangan dari SPP, SPM dan 

SP2D, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan 

antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan 

Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan, 

melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait secara 

bulanan dan triwulanan, melakukan prosedur 

penyusunan pelaporan keuangan sesuai peraturan, 

membuat laporan keuangan triwulan, semester dan 

tahunan, membuat laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran bulanan dan triwulanan, dan 

mendistribusikan laporan keuangan sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan  

Melaksanakan pencatatan, pengklasifikasian pagu 

awal anggaran dari data RKA KL/POK, menganalisa 

data akuntansi penerimaan dan pengeluaran anggaran, 

melaksanakan rekonsiliasi intern SIMAK BMN 

dengan SAIBA, melakukan rekonsiliasi dengan KPPN 

untuk pencocokkan data realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran, melakukan telaahan atas angka-

angka yang tersaji dalam laporan keuangan, 

mengelompokkan data keuangan dari SPP, SPM dan 

SP2D, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan 

antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan 

Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan, 

melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait secara 

bulanan dan triwulanan, melakukan prosedur 

penyusunan pelaporan keuangan sesuai peraturan, 

membuat laporan keuangan triwulan, semester dan 

tahunan, membuat laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran bulanan dan triwulanan, dan 

mendistribusikan  laporan keuangan sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan  



m Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan penyusunan laporan keuangan

m Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan penyusunan laporan keuangan

n Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

penyusunan laporan keuangan dan penyiapan 

bahan penyusunan LAKIP

n Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

penyusunan laporan keuangan dan penyiapan 

bahan penyusunan LAKIP

o Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Subbagian Akuntans dan Laporan 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya

o Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Subbagian Akuntans dan Laporan 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis keuangan

a Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

kerja, kegiatan, dan anggaran analis keuangan

b Melakukan analisis laporan keuangan triwulan, 

semester dan tahunan 

b Melakukan analisis laporan keuangan triwulan, 

semester dan tahunan

c Melakukan analisis data transaksi keuangan c Melakukan analisis data transaksi keuangan

d Melakukan analisis laporan keuangan untuk 

internal dan eksternal

d Melakukan analisis laporan keuangan untuk 

internal dan eksternal

e Melakukan penelaahan laporan keuangan e Melakukan penelaahan laporan keuangan

f Melakukan pengklasifikasian Pagu Anggaran dari 

Data RKA KL / POK yang telah ditetapkan

f Melakukan pengklasifikasian Pagu Anggaran dari 

Data RKA KL / POK yang telah ditetapkan

g Melakukan pengumpulan data keuangan yang 

berkaitan dengan DIPA tahun berjalan

g Melakukan pengumpulan data keuangan yang 

berkaitan dengan DIPA tahun berjalan

h Membuat rekomendasi atas analisa terhadap 

peraturan keuangan yang berlaku

h Membuat rekomendasi atas analisa terhadap 

peraturan keuangan yang berlaku

i Mendistribusikan secara periodik undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan yang terbaru 

kepada bagian yang terkait

i Mendistribusikan secara periodik undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan yang terbaru 

kepada bagian yang terkait

j Melakukan update undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan 

keuangan negara

j Melakukan update undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan 

keuangan Negara.

k Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

analisis keuangan

k Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

analisis keuangan.

l Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan l Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya

m Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya

19 Analis Tata Usaha Belum ada ABK dan anjab untuk jabatan 

Analis Tata Usaha

Belum ada ABK untuk jabatan Analis Tata Usaha Belum ada anjab untuk jabatan Analis Tata Usaha

17 Penyusun Laporan Keuangan Sesuai Per Tahun 2021, aplikasi yang digunakan 

untuk menyusun Laporan Keuangan adalah 

aplikasi SAKTI.

18 Analis Keuangan Melakukan analisis laporan keuangan triwulan, 

semester dan tahunan, melakukan analisis data 

transaksi keuangan, melakukan analisis laporan 

keuangan untuk internal dan eksternal, melakukan 

penelaahan laporan keuangan, melakukan 

pengklasifikasian Pagu Anggaran dari Data RKA KL 

/ POK yang telah ditetapkan, melakukan 

pengumpulan data keuangan yang berkaitan dengan 

DIPA tahun berjalan, membuat rekomendasi atas 

analisa terhadap peraturan keuangan, 

mendistribusikan secara periodik undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan yang terbaru kepada 

bagian yang terkait, dan melakukan update undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pelaksanaan keuangan negara

Melakukan analisis laporan keuangan triwulan, 

semester dan tahunan, melakukan analisis data 

transaksi keuangan, melakukan analisis laporan 

keuangan untuk internal dan eksternal, melakukan 

penelaahan laporan keuangan, melakukan 

pengklasifikasian Pagu Anggaran dari Data RKA 

KL/POK yang telah ditetapkan, melakukan 

pengumpulan data keuangan yang berkaitan dengan 

DIPA tahun berjalan, membuat rekomendasi atas 

analisa terhadap peraturan keuangan, 

mendistribusikan secara periodik undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan yang terbaru kepada 

bagian yang terkait, dan melakukan update undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pelaksanaan keuangan Negara.



RB: Area Penataan Sistem Manajemen SDM

NOTA DINAS
Nomor: 6.1/2100/KP.04/01/2021

Kepada : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
Hal : Permohonan Surat Tugas bagi Pegawai Bagian Keuangan dengan Jabatan Baru
Tanggal : 04 Januari 2021

Dengan hormat, menindaklanjuti bahwa ada beberapa pegawai Bagian Keuangan yang
mengalami perubahan jabatan, kami mohon agar pegawai-pegawai tersebut dibuatkan Surat Tugas
dengan jabatan baru dan subbagian baru. Selain itu, agar pada aplikasi SKP, atasan langsung
disesuaikan dengan subbagian terbaru dari masing-masing pegawai tersebut.  

No Nama/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru Atasan Langsung

1
Elin Asrofah Qibtiah
NIP. 19891011 201402 2 001

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Bendahara Penerimaan
Kepala Subbagian
Perbendaharaan

2
Sarah
NIP. 19770425 199903 2 001

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Verifikatur
Kepala Subbagian

Verifikasi

3
Irvan Afrialdi Awaludin M.
NIP. 19780404 200604 1 005 Bendahara Penerimaan

Analis Aplikasi dan
Pengelolaan Data Sistem

Keuangan

Kepala Subbagian
Verifikasi

4
Renando Piany Fazardo
NIP. 19880618 201801 1 002

Analis Aplikasi dan
Pengelolaan Data Sistem

Keuangan

Analis Aplikasi dan
Pengelolaan Data Sistem

Keuangan

Kepala Subbagian
Verifikasi

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Jenderal
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RB: Area Penataan Sistem Manajemen SDM

NOTA DINAS
Nomor:  1714/2120/OT.03/05/2022

Kepada : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Bagian Keuangan
Hal : Penyampaian Data Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai di Biro Perencanaan

dan Keuangan Tahun 2022
Tanggal : 23 Mei 2022

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Zona
Integritas menuju WBK di Biro Perencanaan dan Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi, terkait penataan sistem manajemen SDM dimana monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan pegawai menjadi point penting dalam penilaian. Terkait hal dimaksud, kami
menyampaikan data monitoring dan evaluasi penempatan pegawai Biro Perencanaan dan
Keuangan Tahun 2022 yang akan menjadi salah satu evidence dari Reformasi Birokrasi dan dan
Pengembangan Zona Integritas menuju WBK di Biro Perencanaan dan Keuangan. (terlampir)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih. 

Kepala Bagian Keuangan/ Ketua Tim RB 
dan ZI Unit Kerja Biro Renkeu,
Isti Widayanti
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Data Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

No Penempatan Pegawai Evaluasi Tindak Lanjut

1
Sub Bagian Program dan Anggaran
a. Jumlah Pegawai sesuai ABK : 3
b. Jumlah Pegawai Eksisting : 5

Para pemangku jabatan telah sesuai dengan kondisi
yang ada Telah sesuai

2
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  
a. Jumlah Pegawai sesuai ABK : 2
b. Jumlah Pegawai Eksisting : 4

Para pemangku jabatan telah sesuai dengan kondisi
yang ada Telah sesuai

3
Sub Bagian Verifikasi
a. Jumlah Pegawai sesuai ABK : 2
b. Jumlah Pegawai Eksisting : 3

- Terdapat 2 (dua) pegawai di Sub Bagian
Perbendaharaan dengan jabatan Analis Aplikasi
Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan yang

seharusnya termasuk dalam Sub Bagian Verifikasi  

- Terdapat 1 (satu) pegawai di Sub Bagian
Perbendaharaan yang semula memiliki jabatan

sebagai Bendahara, namun telah bermutasi jabatan
menjadi Verifikatur dan seharusnya termasuk dalam

Sub Bagian Verifikasi

Membuat Nota Dinas Permohonan Surat Tugas
bagi Pegawai Bagian Keuangan dengan Jabatan

Baru yang ditujukan kepada Kepala Biro Sumber
Daya Manusia dan Organisasi
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4
Sub Bagian Perbendaharaan
a. Jumlah Pegawai sesuai ABK : 7
b. Jumlah Pegawai Eksisting : 9

- Terdapat 2 (dua) pegawai di Sub Bagian
Perbendaharaan dengan jabatan Analis Aplikasi
Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan yang

seharusnya termasuk dalam Sub Bagian Verifikasi  

- Terdapat 1 (satu) pegawai di Sub Bagian
Perbendaharaan yang semula memiliki jabatan

sebagai Bendahara, namun telah bermutasi jabatan
menjadi Verifikatur dan seharusnya termasuk dalam

Sub Bagian Verifikasi

Membuat Nota Dinas Permohonan Surat Tugas
bagi Pegawai Bagian Keuangan dengan Jabatan

Baru yang ditujukan kepada Kepala Biro Sumber
Daya Manusia dan Organisasi

5
Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan
a. Jumlah Pegawai sesuai ABK : 4
b. Jumlah Pegawai Eksisting : 3

Kekurangan pegawai yang memiliki fungsi analisa
keuangan

Fungsi analisa keuangan telah dapat dilaksanakan
dengan cara dibagi ke pegawai di Sub Bagian

Akuntansi dan Laporan Keuangan tanpa
mengganggu tupoksi utama, di bawah supervisi

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan
Keuangan.

Jakarta, 23 Mei 2022
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito
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