
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

KEUANGANKEUANGANMEDIA

Focus Group Discussion (FGD)
Jadikan LKPD yang berkualitas
Focus Group Discussion (FGD)
Jadikan LKPD yang berkualitas

Louncing SiPP PAKDE & QRIS
Untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

Louncing SiPP PAKDE & QRIS
Untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

V
O

LU
M

E
 P

E
R
D

A
N

A
 /

N
O

. 
0
0
1
/J

A
N

U
A

R
I/

2
0
2
1



Salam Redaksi

Penanggungjawab :
Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si

(Kepala BKD Kab. Karanganyar)

Penasehat :
Sekretaris BKD Kab. Karanganyar

Ka. Bidang PKP
Ka. Bidang PPP
Ka. Bidang Aset

Ka. Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah
Ka. Bidang Anggaran
Ka. Bidang Akuntansi

Ketua :
MIKO ADITIA KRISTANTO, S.I.P., M.M.

Tim Kreatif & Layout :
Tim PPID

BKD Kab. Karanganyar

Editor :
Tardi Wartono, S.Sos

Kontributor :
John

AGUS SUSILO

Foto Grafer :
John

Alamat Redaksi : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
                            Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar

embayar pajak merupakan salah satu upaya partisipasi 
         terhadap pembangunan Kabupaten Karanganyar. Dengan 
dilandasi niat sedekah, maka pajak yang kita bayar menjadikan 

wujud bakti kita terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka 
pembangunan seluruh bidang. Dari pembangunan yang 

bersifat Infrastruktur atau Non Infrasruktur.
Pembayaran pajak yang tepat waktu merupakan langkah yang 
sangat bijaksana sehingga memunculkan jargon “ Lunas Bayar 

Pajak, Hebat “.
Jenis Pajak yang dikelola Badan Keuangan Daerah (BKD) 

merupakan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya 
dipergunakan seluas-luasnya untuk pembangunan seluruh 

wilayah Kabupaten Karanganyar.

Ayo Bayar Pajak....
Orang Bijak Taat Pajak
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        eraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 
    2016  tentang kedudukan, susunan organisasi, 
tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan 
Daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan di bidang 
keuangan daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
tersebut diatas, Kepala Badan Keuangan Daerah 
mempunyai fungsi :

· Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan  
Daerah.

· Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan 
Daerah.

· Pemantauan,  eva luas i  dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 
keuangan Daerah.

· Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang Urusan pemerintahan bidang 
keuangan Daerah.

· Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan, dan

· Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana tersebut diatas, 
sebagai berikut

· P e l a k s n a a n  k e b i j a k a n  t e k n i s  b i d a n g  
pendaftaran, pendataan, pengolahan data, 
intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan 
pendapatan.

· P e l a k s a n a a n   p r o g r a m  k e r j a  b i d a n g  
pendaftaran, pendataan, pengolahan data, 
intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan 
pendapatan.

· Pengkoordinasian bidang pendaftaran, 
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, 
ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan.

· Pemantauan dan Pengendalian di bidang 
pendaftaran, pendataan, pengolahan data, 
intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan 
pendapatan; dan.

Tugas dan Fungsi

· Pelaksanaan kebi jakan teknis  b idang 
p e n a g i h a n ,  k e b e r a t a n ,  b a n d i n g  d a n  
pemeriksaan pajak.

· Pelaksanaan program kerja bidang penagihan, 
keberatan, banding dan pemeriksaan pajak.

· Pengelolaan Program kerja bidang penagihan, 
keberatan, banding dan pemeriksaan pajak.

· Pengkoordinasian penagihan, keberatan, 
banding dan pemeriksaan pajak.

· Pemantauan dan Pengendalian bidang 
p e n a g i h a n ,  k e b e r a t a n ,  b a n d i n g  d a n  
pemeriksaan pajak.

· Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, 
penyusunan dan pengendalian anggaran 
keuangan daerah.

· Penyusunan program kerja perencanaan, 
penyusunan dan pengendalian anggaran 
keuangan daerah.

· Pengelolaan Program kerja perencanaan, 
penyusunan dan pengendalian anggaran 
keuangan daerah.

· Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan 
dan pengendalian anggaran keuangan daerah.

· Pemantauan dan pengendalian perencanaan, 
penyusunan dan pengendalian anggaran 
keuangan daerah.

· Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan 
dan kas  keuangan daerah.

TupoksiTupoksi
Tugas Pokok & Fungsi

Oleh : Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si
            Kepala Badan Keuangan Daerah
            Kabupaten Karanganyar

P



Focus Group Discussion (FGD)
Jadikan LKPD yang berkualitas

Focus Group Discussion (FGD)
Jadikan LKPD yang berkualitas

Bidang Akuntansi

            ademi yang terjadi pada awal tahun 
            2020 sampai dengan saat ini tidak saja 
            berimbaspada bidang kesehatan 
namun juga bidang ekonomi, pendidikan, 
agama, sosial dan tentunya keuangan.

Penge lo l aan  keuangan  Kabupa ten  
Karanganyar juga te lah melakukan 
penyesuaian terhadap kondisi pandemi 
dengan dilakukkan refocusing dan realokasi 
APBD Tahun Anggaran 2020. Pada 
kesempatan terpisah Bapak Kurniadi Maulato, 
S.Sos, M.Si Kepala BKD Kab. Karanganyar 
menyampaikan bahwa " realokasi APBD Tahun 
Anggaran 2020 ini diprioritaskan pada bidang 
kesehatan, penanganan dampak sosial dan 
pemulihan ekonomi “

Bupati Karanganyar Bapak Drs. H. Juliyatmono, 
M.M dalam sambutannya menyampaikan " 
Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak 
cepat, tepat namun tetap mengedepankan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan berjalan sesuai dengan aturan 
perundang-undangan."

Dalam kesempatan ini Pak Yuli sapaan akrab 
Bapak Bupati Karanganyar menyampaikan 
apresiasi dan rasa terima kasih kepada kepala 
OPD atas kinerjanya selama ini, sehingga 
raihan Opini Wajar Pengecualian (WTP) 
selama 6 (enam) kali berturut-turut mampu 
kita pertahankan.

Kegiatan FGD dalam rangka Strategi 
Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Persiapan 
Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 
Pada Masa Pandemi Covid-19 ini diikuti oleh 
seluruh kepala OPD dan Camat se-kab. 
Ka r a n g a n y a r.  d a l a m  k e g i a t a n  i n i  
menghadirkan narasumber dari BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dari BPKP 
Provinsi Jawa Tengah. [john12012021]
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Alamat Redaksi :
BKD Kabupaten Karanganyar
Jl. KH.Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar

Redaksi Keuangan menerima tulisan & foto
terkait aktivitas kegiatan semua bidang
di lingkungan BKD Kab. Karanganyar.

Lensa Kegiatan
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Penyerahan Simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2021

           ahun ini ada peningkatan jumlah wajib 
           pajak di Kabupaten Karanganyar, 
          yang harus melunasi pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBBP-2).

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Karanganyar, Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos, 
M.Si  menyampaikan dalam laporan 
pelaksanaannya bahwa dalam simbolis 
penyerahan SPPT PBB-P2 pada tahun ini 
sekaligus Launching Aplikasi web yang 
bernama SiPP PAKDE ini merupakan terobosan 
baru dan sebuah inovasi dalam pelayanan 
Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam kesempatan yang sama untuk 
memudahkan pembayaran Pajak Daerah di 
Kabupaten  Karanganyar  BKD Kab .  
Karanganyar bekerjasama dengan Bank 
Jateng meluncurkan sebuah system 
pembayaran yang sangat praktis dan cepat 
yang bernama QRIS Pajak Daerah.

SiPP PAKDE wujud 
kepedulian

BKD Kab. Karanganyar 
dalam pelayanan 

masyarakat.
Berbagai layanan ada di 

SiPP PAKDE dan 
dimudahkan dengan system 

pembayaran yang mudah 
cukup dengan QRIS

Sementara dalam sambutan Bupat i  
Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M 
d ian ta ranya  menyampa ikan  bahwa 
membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ini 
merupakan kewajiban sebagai warga negara 
dan perlu dilandasi dengan niat sedekah bumi 
sebagi wujud berbhakti kita terhadap bumi.

Sebagai bangsa selain membutuhkan sumber 
daya manusia, sumberdaya alam, tentu 
membutuhkan pula sumber daya finansial 
yang didapatkan dari pajak. Hal tersebut akan 
didapatkan mana kala warga masyarakat 
memiliki kesadaran mengenai posisinya 
sebagai warga negara yakni kesadaran dalam 
tanggungjawabnya akan membayar pajak, 
baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu 
lembaga atau perusahaan yang menjadi 
sumber biaya pembangunan agar pemerintah 
b i sa  me lakukan  p rog ram-p rog ram 
pembangunannya yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bangsa dan 
masyarakat. [john13012021]

Lensa Kegiatan
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