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BAB IV 
 

 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 
 
 

 
4.1 Sejarah Berdirinya Kota pekanbaru 

 
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 

itu   dipimpin   oleh   seorang  Kepala   Suku   disebut   Batin.   Daerah   ini  terus 

berkembang  menjadi  kawasan  pemukiman  baru  dan  seiring  waktu  berubah 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak. 

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian 

antara Kerajaan Johor dengan Belanda (Voc) dimana dalam perjanjian tersebut 

Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli 

terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji 

di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 

Karena Kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian Kapal-Kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan dilanjutkan dengan Perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 

perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 

untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan 

kayu dan hasil hutan lainnya. 

Terus berkembang,  Payung  Sekaki  atau Senapelan  memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 

sungai siak yang tenang dan dalam  membuat perkampungan ini memegang silang 

baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal



59 
 
 
 

 
ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak 

buluh(sungai kelulut), tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang 

strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun istana dikampung bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak 

disekitar Mesjid Raya sekarang, sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau 

pasar di Senapelan namun tidak Berkembang. Kemudian usaha yang dirintis 

tersebut  dilanjutkan  oleh  putranya  Raja  Muda  Muhammad  Ali  yang  bergelar 

sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser 

sei pelabuhan pekanbaru sekarang. 

 

ahkirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih popular disebut pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 

Rajab hari Selasa Tahun 1204 H bersamaan dengan Tahun 23 Juni 1784 M oleh 

sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan sultan 

Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Pekanbaru. 

 

Sejal ditinggal ole Sultan Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan 

Senapelan  diserahkan  kepada  Datuk  Bandar  yang  dibantu  oleh  Empat  Datuk 

Besar yaitu Datuk lima puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk 

kampar.  Mereka  tidak  memiliki  wilayah  sendiri  tetapi  mendampingi  Datuk 

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 

jalannya Pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.
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Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan: 

 

a.   Sk Kerajaan  Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 

oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan siak yang disebut District. 

b.   Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah kampar kiri dipimpin oleh seorang 

 
Controleor berkedudukan dipekanbaru. 

 
c.   Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 

 
Go Kung, distrik menjadi Gum yang dikepalai oleh Gunco. 

 
d.   Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Tanggal 17 Mei 1946 No. 103, 

Pekanbaru dijadikan derah otonom yang disebut Haminte atau kota B 

e.   UU No.22  Tahun  1948  Kabupaten  Pekanbaru diganti dengan  Kabupaten 

 
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil. 

 
f.   UU No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota 

 
Kecil. 

 
g.   UU No.1 1957 status Pekanbaru menjafi Kota Praja. 

 
h.   Kepmendagri No. 52/44-25 Tanggal 20  Januari 1959 Pekanbaru menjadi 

 
Ibukota Provinsi. 

 
i.   UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

 
j. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru.
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4.1.1 keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

 
Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14‟ - 101° 34‟ Bujur Timur dan 0° 

 
25‟ - 0° 45‟ Lintang Utara. No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah 

 
Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 

 
Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan 

oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 

Km².Dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan 

dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru 

dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 

Kelurahan  baru  dengan  Perda  Kota  Pekanbaru  No.4  Tahun  2003  menjadi  58 

Kelurahan. Kota Pekanbaru berbatasan dengan: 
 

 

-    Sebelah Utara: Kab. Siak dan Kab. Kampar 

 
-    Sebelah Selatan: Kab. Kampar dan Kab Pelalawan 

 
-    Sebelah Timur: Kab. Siak dan Kab. Pelalawan 

 
-    Sebelah Barat: Kab. Kampar 

 

 

Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan Struktur tanah 

pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, Pinggiran kota pada 

umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa- 

rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh 

Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai 

antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai,
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Sago,Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur 

perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah 

lainnya. Pada umumnya koya Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berada pada bulan Juli 2015 dan suhu minimum di bulan Oktober 

2015,cukup berfluktuasi selama tahun 2015. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh 

pada Desember sedangkan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November. 

 

4.1.2 Mata Pencarian, Agama dan Sosial budaya Penduduk Kota Pekanbaru 
 

 

Mata pencaharian masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa 

bidang, yaitu pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, transportasi dan 

komunikasi, keuangan, jasa, dan lainnya. Masyarakat di kabupaten ini memiliki 

mata pencarian utama yaitu pada bidang pertanian sebanyak 4,70 %. Mata 

pencarian  masyarakat  di  bidang  pertanian  ini  terdiri  dari  pertanian  tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bidang industri sebanyak 6,56 

%. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan komunikasi sebanyak 

 
5,48 %, keuangan 5,97 %, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 

 
1,40 %. 

 

 

Untuk  masalah  agama  masyarakat  yang  berada  di  Kota  Pekanbaru 

sebagian besar memeluk agama Islam. Tahun 2015 sebanyak 720.623 jiwa 

pemeluk agama Islam, pemeluk agama Kristen khatolik 78.831 jiwa dan kristen 

protestan 60.002 jiwa, pemeluk agama Budha 27.874 jiwa, pemeluk agama Hindu 

4.020 jiwa.Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah Indonesia, Melayu, 

Jawa, Batak dan Minangkabau.
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Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah kota Pekanbaru selalu 

merekul-turisasi masyarakat dengan budaya Melayu. Misalnya dengan berpakaian 

Melayu pada hari jum‟at untuk anak sekolah dan untuk aparatur pemerintah 

 

4.2 Pemerintah Daerah 

 
Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan 

pesat   seiring   dengan   kemajuan   pembangunan.   Secara   administrasi   Kota 

Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru di dalam 

melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat 

menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan 

perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. 

 

Secara   administratif,   Kota   Pekanbaru   dibagi   atas   12   (dua   belas) 

Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan, yaitu : 

 

Tabel 4.1 : Data Administratif Kota Pekanbaru 
 

 
 

N0 
 

KECAMATAN 
LUAS KECAMATAN 

(KM²) 
JUMLAH 

PENDUDUK 
JUMLAH 

KELURAHAN 

1 TAMPAN 59,81 201.182 4 

2 PAYUNG SEKAKI 43,24 101.128 4 

3 BUKIT RAYA 22,05 109.381 4 

4 MARPOYAN DAMAI 29,74 146.221 5 

5 TENAYAN RAYA 171,27 148.013 4 

6 LIMA PULUH 4,04 44.481 4 

7 SAIL 3,26 23.124 3 

8 PEKANBARU KOTA 2,26 27.224 6 

9 SUKAJADI 3,76 49.650 7 

10 SENAPELAN 6,65 38.340 6 

11 RUMBAI 128,85 74.977 5 

12 RUMBAI PESISIR 157,33 74.397 6 

usat Statistik Kota Pekanbaru 2016
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Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 

 
12 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah 

kelurahan terbanyak adalah kecamatan Sukajadi dengan 7 kelurahan, kecamatan 

yang memiliki jumlah kelurahan terkecil adalah kecamatan Sail dengan 3 

kelurahan. Data jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan 

Tampan berjumlah 201.182 jiwa, sedangkan kecamatan Sail adalah kecamatan 

yang memiliki jumlah penduduk palinf sedikit yaitu 23.124 jiwa. 

 

4.3 Kecamtan Tampan 
 
 

Kecamatan   Tampan   merupakan   salah   satu   Kecamatan   di   Ibukota 

Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. 

Secara  geografis,  lokasi  penelitian  berada  pada  kooordinat  101°  22„ 

 
45“BT–101° 23„ 09“BT dan 0° 28„ 41“LU–0° 29„ 09“LU memiliki luas wilayah 

 
59.81 km2. Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan 

kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana 

pemekaran menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan 

Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah 

Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km2 atau sama dengan 9,46% dari luas kota 

Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk 

perumahan/perkarangan. 

Kondisi  iklim  dan  cuaca  di  Kecamatan Tampan mengikuti  iklim  Kota 

Pekanbaru  pada  umumnya  yang  beriklim  sangat  basah,  tipe  A  klasifikasi 

Schmidt  dan  Ferguson.  Suhu  berkisar  antara  21,6°-35,0°  C  dengan  rata-rata
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28,0°C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata- 

rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 

Mb   serta   mempunyai   kecepatan  angin   7-8   knot/jam.   Curah   hujan antara 

 
1.408   mm/th–4.344   mm/th,   dengan   rata-rata   curah  hujan   mencapai  2.938 

mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari 

sampai  April  dan  September  sampai  Desember.  Musim  kemarau terjadi pada 

bulan Mei sampai Agustus.Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar 

dengan kelerengan antara 0–8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. 

Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung 

dengan tingkat kesuburan sedang. 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 4 kelurahan, 54 rukun 

warga (RW), dan 304  rukun tetangga (RT).  Empat kelurahan yang berada di 

lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, 

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. 

Kecamatan   Tampan   merupakan   kecamatan   yang   memiliki   jumlah 

penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi 

terdapat di Kelurahan Tuah Karya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena 

Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan 

lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.
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4.4 Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru 

 

 

4.4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
 

 
 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Pekanbaru.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Mentri 

Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut : 

 
– Kepala Dinas 

 

 

– Seksi Tata Usaha 
 

 

– Seksi Pajak dan Retribusi 
 

 

– Seksi IPEDA 
 

 

– Seksi Operasi/Penagihan 
 

 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan  Tata  Kerja  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 

Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

 
– Kepala Dinas
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– Sub Bagian Tata Usaha 

 

 

– Seksi Pajak 
 

 

– Seksi Retribusi 
 

 

– Seksi IPEDA 
 

 

– Seksi Pendapatan Lain-lain 
 

 

– Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 
 

 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 23 

 
Tahun  1989  tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja  Dinas Pendapatan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tk.II  Pekanbaru  Tipe  B, 

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

 
– Kepala Dinas 

 

 

– Sub Bagian Tata Usaha 
 

 

– Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
 

 

– Seksi Penetapan 
 

 

– Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
 

 

\– Seksi Penagihan 
 

 

– Unit Penyuluhan 
 

 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

 
Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000
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tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru 

menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya 

diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2001  tentang  Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk 

Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

 
– Kepala Dinas 

 

 

– Wakil Kepala Dinas 
 

 

– Bagian Tata Usaha 
 

 

– Sub Dinas Program 
 

 

– Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
 

 

– Sub Dinas Penagihan 
 

 

\– Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
 

 

– Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 
 

 

– Kelompok Fungsional 
 

 

4.4.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
 

 
 

adapun  visi  dan  misi  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Pekanbaru 

sebagai berikut: 

 
a.   Visi 

 

 
 

Sebagaimana   yang   telah   dirumuskan   bersama   bahwa   visi   dari   Badan 

 
Pendapatan   Daerah   Kota   Pekanbaru   adalah   “Terwujudnya   Penimgkatan
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Pendapatan Daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta 

didukung oleh peran serta masyarakat”. 

 
b.   Misi 

 

 
 

Dari visi diatas, dapat dirumuskan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota 

 
Pekanbaru sebagai berikut : 

 

 
 

1.   Mengamankan penerimaan PAD dan Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak yang 

di terapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab 

Dinas/Instansi/pengelola penerimaan lainnya. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

sedia. 

3.   Melaksanakan penggalian sumbe-rsumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan pendapatan. 

4.   Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektivitas pelayanan di 

bidang pendapatan. 

5.   Melakukan   pengawasan       terhadap   Sistem   dan   Prosedur   sumber 

 
Pendapatan Daerah. 

 

 
 

4.4.3 Tugas dan Fungsi 
 

 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tugas 

dan Fungsi masing masing bagian pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
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A. Kepala Badan 

 
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan 

lainnya.  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam  melaksanakantugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan  fungsi : 

a. perencanaan  dan  perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang    pajak  daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

b. penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di  bidang 

pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah. 

 
d. pembinaan  dan  pengkoordinasian  pendapatan  retribusi  daerah  terhadap 

perangkat daerah teknis. 

e.    pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya. 

 
f. penyelenggaraan      urusan      penatausahaan      badan      sesuai      dengan 

kewenangannya. 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh   pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

B.   Sekretariat 

 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  Sekretaris dalam  malaksanakan  tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan,  perumusan  dan  pelaksanaan  program  kerja  kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b.    pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah. 

 
c. pemantauan  penyelenggaraan  kegiatan  administrasi  umum,  keuangan  dan 

program. 

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, 

upacara serta keprotokolan. 

e. pengkoordinasian,  pembinaan,  perumusan  laporan  tahunan  dan  evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan. 

f. pengkoordinasian,   pembinaan   pemeliharaan   kebersihan,   ketertiban   dan 

keamanan  kantor  dan  lingkungannya,  kendaraan  dinas serta  perlengkapan 

gedung kantor. 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretariat membawahi antara lain : 

 
1.    Sub Bagian Umum 

 
Sub  Bagian  Umum  mempunyai  tugas  merencanakan,  menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sub  Bagian  Umum  dalam 

melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyelenggarakan 

fungsi :
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a. penyusunan   rencana   kerja   Sub   Bagian   Umum   berdasarkan   ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b.    penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian 

 
Umum. 

 
c. pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan 

dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah. 

d. pelaksanaan  penyiapan  bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  penyusunan 

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

e. pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan 

kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

f. pelaksanaan  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan  dan 

pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 

g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana 

dan prasarana badan. 

h. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan 

data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum. 

i.    pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan. 

 
j. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. 

k. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara- 

upacara, dan rapat-rapat badan.
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l. pelaksanaan  pengelolaan  perjalanan  dinas  dan  operasional  rumah  tangga 

badan. 

m.   pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman 

kantor, serta pengamanan di lingkungan badan. 

n. pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  bidang 

kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas 

pegawai. 

o. pelaksanaan   penyusunan   perencanaan  dan   data   pegawai   serta   formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi 

PNS di lingkungan badan. 

p.    pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi 

 
Kerja PNS. 

 
q. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan 

kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 

r. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui 

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

s. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

2.   Sub Bagian Keuangan 

 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.  Sub  Bagian  Keuangan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan  rencana  kerja  Sub  Bagian  Keuangan  berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b.    penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian 

 
Keuangan. 

 
c. pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan 

dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah. 

d. pelaksanaan  penyiapan  bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  penyusunan 

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

e.    pelaksanaan   verifikasi   serta   meneliti   kelengkapan   Surat   Permintaan 

 
Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). 

 
f. pelaksanaan   verifikasi   harian  atas  penerimaan   pendapatan   daerah   dan 

verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan 

dan Bendahara Pengeluaran. 

g. pelaksanaan  penatausahaan  aset  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h.    pelaksanaan akuntansi badan. 

 
i. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, 

penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta 

pemeliharaan barang milik daerah.
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j. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang 

milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

k. pelaksanaan  fasilitasi  dan    penyusunan  tindak  lanjut  laporan  masyarakat 

temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya. 

l. pengaturan   pelaksanaan   tugas   berdasarkan   prioritas   agar   tugas   dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

m.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3.    Sub Bagian Program 

 
Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

 
(1) menyelenggarakan fungsi : 

 
a. penyusunan  rencana  kerja  Sub  Bagian  Program  berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b.    penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian 

 
Program. 

 
c. pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan 

dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah.
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d. pelaksanapan  penyiapan  bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  penyusunan 

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

e. pelaksanaan  penyusunan  rencana  dan  program  kerja  serta     perumusan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, 

Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, 

laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja. 

f.    pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

 
g.    pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

 
h. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing. 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

C.   Sub Bidang Pajak Restoran 

 
Sub Bidang Restoran, membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam 

melaksanakan sub urusan pajak   restoran. Sub Bidang Pajak Restoran, dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Subbid Pajak   Restoran, berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b.    penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak 

 
Restoran.
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c. pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan 

dengan Subbid Pajak Restoran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah. 

d. pelaksanaan  penyiapan  bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  penyusunan 

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

e.    pelaksanaan perhitungan potensi Pajak  Restoran. 

 
f.    pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Restoran. 

g.    pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru. 

h. pelaksanaan  pembuatan  laporan  tentang  formulir  pendaftaran  wajib  pajak 

daerah   yang   belum   dikembalikan   oleh   wajib   pajak   daerah,   serta 

melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar 

wajib pajak daerah. 

i.    pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib 

 
Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan. 

 
j.    pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Restoran. 

 
k.    pelaksanaan  pembuatan  dan  pemeliharaan  daftar  inventaris  wajib  Pajak 

 
Restoran. 

 
l. pelaksanaan  penyimpanan  arsip  surat  perpajakan  daerah  yang  berkaitan 

dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan. 

m.  pelaksanaan  dan  verifikasi  pembuatan  daftar  Surat  Pemberitahuan  Pajak 

daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak. 

n.    penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian 

 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak.
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o. pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel restoran dan menerbitkan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta 

Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). 

p.    pelaksanaan  verifikasi  terhadap  kondisi/lokasi  objek  dan  subjek  Pajak 

 
Restoran untuk kelancaran penerimaan daerah. 

 
q. pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan 

penghapusan NPWPD. 

r. pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, 

pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian 

kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Restoran. 

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 




