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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1. Tempat Pelaksanaan Penelitian  

 Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. 

 Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak 

lepas dari awalnya terbentuk Provinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan pusat 

kepada daerah Swatantra 1 Riau yang merupakan daerah otonomi yang 

berkedudukan di Pekanbaru. Kemudian juga berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Swatantra 1 Riau tanggal 1 September 1958 No. 

250/22D/58. 

 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 

2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan 

fungsi yang melengkapi beberapa kewenangan antara lain. 

 

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi  

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 

96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
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Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka 

kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam 

belas ) kewenangan yakni : 

1. Perencanaan dan pengendalian; 

2. Pelatihan bidang pendapatan; 

3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan; 

4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan 

5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja; 

6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; 

7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan 

peningkatan penerimaan daerah; 

8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang 

pendapatan daerah; 

10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam 

bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan; 

11. Penyusunan rencana bidang pendapatan; 

12. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa; 

13. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah; 

14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan; 

15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-

undangan bidang pendapatan daerah; dan 
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16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.3. Struktur Organisasi 

Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4 ),  terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Program; 

2. Sub Bagian Umum; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c.   Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan : 

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 

2. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan 

3. Seksi Dokumentasi dan Keberatan. 

d. Bidang Penagihan, membawahkan : 

1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah; 

2. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan 

3. Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain. 

e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan : 

1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

2. Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; 
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3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD). 

g. Kelompok Jabatan Funsional. 

 

4.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009  Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu : 

a. Kepala Dinas 

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur  pelaksana otonomi daerah, 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang 

pendapatan; 

3. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan 

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan; 

d. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi; 

e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan; 
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f.  Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas           

Pendapatan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang. 

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : 

a. Bidang Pendaftaran dan Penetapan; 

b. Bidang Penagihan; dan 

c. Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan. 

b.  Sekretaris 

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan 

anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan 

perlengkapan, kehumasan serta keuangan. 

3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengelolaan data; 

b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum  dan 

keuangan; 
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c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas 

Pendapatan; 

d. Penyelenggaraan ketatausahaan; 

e. Pembinaan Kepegawaian; 

f. Pengelolaan sarana dan prasarana; 

g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas; 

h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan; 

i. Pengelolaan keuangan; 

j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

4. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang 

diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun 

terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk 

dapat dijabarkan dan sebagaipedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan 

tugas. 

5. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), dibantu 

oleh Sub Bagian. 

6. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program; 

b. Sub Bagian Umum; dan 
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c. Sub Bagian Keuangan. 

c.   Bidang Pendataan dan Penetapan 

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala 

bidangyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

dinas. 

2. Kepala bidang pendataan dan penetapan menpunyai tugas membantu 

kepala dinas dalam melaksakan perumusan dan pelaksaan kebijakan 

tekhnis, pengkoordinasian,pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan,dan 

penetapan dokumentasidan keberatan, pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

3. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pendataan dan 

pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan 

keberatan ; 

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan 

dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan 

keberatan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan 

pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan 

keberatan; 
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d. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan 

pendaftaran,perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan 

keberatan; 

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan 

penetapan,dokumentasi dan keberatan; dan 

f.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

g. Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan 

analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-

bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat 

dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam 

pelaksanaan tugas. 

h. Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dibantu oleh kepala 

seksi. 

4. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : 

a. Seksi pendataan dan pendaftaran; 

b.    Seksi perhitungan dan penetapan; dan 

c. Seksi dokumentasi dan keberatan. 
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d.  Bidang Penagihan 

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan 

penerimaan lain-lain. 

3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, 

penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lian-lain; 

b. Penyusunan rencana program dan anggarandi bidang penagihan 

retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan 

lain-lain; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi 

daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; 

d. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan 

pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; 

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, 

penagihan penerimaan lain-lain; dan 
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f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap 

bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh 

pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan 

oleh atasan untuk daapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh 

bawahan dalam pelaksanaan tugas. 

5. Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi. 

6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : 

a. Seksi Penagihan Retribusi Daerah; 

b. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan 

c. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain. 

d. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan 

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepda 

Kepala Dinas. 

2. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah 
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dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan 

pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain. 

3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan 

retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan 

pajak, evaluasi, pelaporan dan peneriamaan lain-lain; 

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan 

pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan 

bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukiuan pajak 

daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi 

hasil bukan pajak, evaluasi, pelporan dan penerimaan lain-lain; 

d. Pengkoordinasian pengeloalaan pembukuan pajak daerah dan 

retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan 

pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; 

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan 

bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan 

penerimaan lain-lain; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidng tugas dan fungsinya. 
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4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagimana dimaksud pada 

ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan 

yang diajukan oleh bawahan sebagai bahn penetapan oleh pimpinan 

maupun tehadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan 

untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam 

pelaksanaan tugas. 

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh 

kepala seksi . 

6. Seksi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) terdiri dari : 

a. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; 

c. seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; 

 

4.5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  

1. Visi  

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan suatu 

Visi sebagai komitmen bersama dan pendorong organisasi untuk 

mencapai tujuan. Visi yang tepat akan mampu menjadi ekselerator 

kegiatan organisasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator 

kinerka, cara pengukuran dan evaluasi kerja. 

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana Instansi 

pemerintah dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu 
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gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan oleh Instansi pemerintah. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka Visi Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah : 

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat 

pengelola yang ramah, Profesional dan inovatif “. 

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut : 

a. Optimalisasi Pendapatan Daerah, upaya terbaik atau 

menguntungkan dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, 

sehingga dalam perencanaan dan realisasi target sesuai dengan 

peluang dan potensi daerah. 

b. Ramah adalah, sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan 

yang ditunjukan oleh aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingi, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam 

berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak. 

c. Profesional adalah, aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingimemiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan 

tugas  pekerjaannya yang di dukung dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkaitan yang berkaitan dengan 

Pendapatan Daerah. 

d. Inovatif adalah, Aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingi mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dan 
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penemuan baru dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya 

dalam melakukan intensifikasi dan Ekstensifikasi Daerah. 

2. Misi  

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Pendapatan Kabupaten 

Kuantan Singingi menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi; 

2. Meningatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi; 

3. Meningkatkan pelaksanaan system dan prosedur Pendapatan Daerah; 

4. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka  

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan 

misi tersebut ke dalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan 

sasaran. 

3.  Tujuan 

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah; 

2. Meningkatnya Pendapatan Daerah; 

3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak; 

4. Meningkatkatnya sosialisasi produk-produk hokum tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah; 

5. Meningkatnya pelaksanaan system dan prosedur administrasi 

Pendapatan Daerah; dan 

6. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai. 
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4. Sasaran  

  Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu : sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. 

Sasaran tersebut diupayakan berupa kuantitatif untuk memudahkan 

pengukuran. 

Sasaran Dinas Pendapatan KabupatenKuantan Singingi adalah 

sebagai berikut :
 

a. Terlaksananya tingkat pencapaian Target Pendapatan Daerah 

minimal 10 % dari tahun sebelumnya; 

b. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang 

baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan 

administrasi pelaporan tepat waktu; 

d. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah 

yang cepat dan tertib; 

e. Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik 

dan akuntabel; 

f. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah; 

g. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai; 

h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis; 
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i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Produk Hukum tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah; 

j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam 

memenuhi kewajibannya; 

k. Terlaksananya system dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah 

oleh Unit Kerja pengelola Pajak /Retribusi Daerah;  

l. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai; dan 

m. Terwujudnya validasi data yang pasti dan dapat dipertanggung 

jawabkan 
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