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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts 29/1/1974 

Tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 

sedangkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam 

Peraturan Gubernur Riau Nomor : 45 Tahun 2009,  adapun tugas pokok Badan 

Pendapatan provinsi Riau adalah menyelenggarakan otonomi daerah, tugas 

desentralisasi, tugas dekontrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan 

daerah dan mempunyai fungsi : 

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. 

2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan 

kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah. 

3. Menyusun rencana kerja dan program di bidang pendapatan daerah dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah. 

4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang 

pendapatan daerah sesuai dengan mekenisme yang ditetapkan. 

5. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

bidang pendapatan daerah. 

6. Mengatur rekolasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada 

Kabupaten/ Kota tertentu untuk kseimbangan penyelenggaraan 

pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. 
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7. Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 

diangkat oleh Provinsi di luar kebijakan Pemerintah. 

8. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh 

Pemerintah Daerah. 

9. Menetapkan target pendaptan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian 

target tersebut. 

10. Intensifikasi dan Akstensifikasi pendapatan daerah. 

11. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap 

pengelolaan pendapatan daerah. 

12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. 

13. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

14. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugas. 

15. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pendapatan 

daerah. 

16. Melaksanakan pelatihan di bidang pendapatan daerah. 

17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan. 

2. Pengambilan keputusan. 

3. Perencanaan. 

4. Pengorganisasian. 

5. Pelayanan umum dan teknis. 
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6. Pengendalian/ pengarahan/ pembinaan dan bimbingan. 

7. Pengawasan. 

8. Pemantauan dan evaluasi. 

9. Plaksanaan lapangan. 

10. Pembiayaan. 

11. Penelitian dan pengkajian. 

12. Pelaporan. 

 

4.2 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau 

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Tingkat I Riau Nomor : 93 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari 

Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 

(empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga ) Kepala 

Seksi, dengan susunan sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah. 

2. Sekretaris. 

a. Sub Bagian Perencanaan Program. 

b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapat. 

a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi. 
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b. Seksi Pengolahan Data Pendapatan. 

c. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan. 

4. Bidang Pajak Daerah. 

a.  Seksi Penerimaan PKB dan BBN KB. 

b.  Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 

c.  Seksi Vertifikasi dan Keberratan Pajak. 

5. Bidang Retribusi, PADL, dan BBN KB. 

a.  Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL. 

b.  Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 

c.  Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan. 

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 

b. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional. 

c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah. 

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, 

tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembanuan di Bidang 

Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

Gubernur. 

2. Sekretaris, mempunyai tugas merencakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 
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kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan 

masyarakat , hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan. 

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, mempunyai 

tugas melaksanakan pekerjaan, penyusunan, perumusan, kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, 

pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data, 

dan pengembangan pendapatan. 

4. Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya ( PADL ), dan Dana 

Bagi Hasil, mempunyai tugas membatu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan 

intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi 

Hasil dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah. 

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam 

pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta 

mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP. 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini : 
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Sumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2018 
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4.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

4.1.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai salah satu perangkat 

pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola 

pendapatan daerah yang sangat diperlukan bagi penyediaan pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka visi Badan 

Pendapatan Provinsi Riau harus merupakan bagian yang strategis dan tidak 

terpisahkan dalam upayanya mewujudkan visi Provinsi Riau  yang terdiri atas 

visi jangka panjang dan visi jangka menengah, yang merupakan kristalisasi 

dari komitmen seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau baik untuk 

pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka menengah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau.  

Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Riau 

Tahun 2014-2018 ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas 

pelayanan, baik yang konvensional maupun pelayanan yang berbasis teknologi 

juga peningkatan kuantitas dan kompetensi aparatur dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada di Badan Pendapatan Provinsi Riau. 

Atas dasar kedua visi yang hendak diwujudkan oleh Provinsi Riau 

yang telah dibangun tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

mempertimbangkan atas kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu yang 

lalu, visi Badan Pendapatan Provinsi Riau yang hendak dicapai hingga akhir 

tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
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“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera Dan 

Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersediannya Lapangan 

Kerja Serta Pemantapan Aparatur”. 

Visi di atas memiliki makna yang substansial sebagai berikut : 

1. Pendapatan daerah ; adalah seluruh penerimaan yang diperolah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan 

ketentuan lainnya yang sah, dari hasil pengelolaan sumberdaya alam, 

potensi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, yang dipergunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga 

pendapatan daerah adalah merupakan cerminan dari kapasitas yang 

dimiliki oleh daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab. 

2. Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau ; adalah sebagai keseluruhan 

dari sistem yang telah dibangun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sejak awal berdirinya Provinsi Riau hingga saat 

sekarang sebagaimana yang terakhir diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai daerah 

otonom, maka penyelenggaraan roda pemerintahan harus didasarkan pada 

kemampuan dan kapasitas keuangan daerah, khususnya yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah. 

3. Handal ; memiliki makna adanya kemampuan yang optimal sesuai dengan 

keterampilan dan keahlian yang dimiliki dalam mewujudkan kinerja yang 

prima, sehingga kapasitas yang dimiliki oleh institusi yang memayunginya 
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akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang 

diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Riau. 

4.2.3 Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Misi Badan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018 sebagai berikut: 

1. Peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi 

ketergantungan Dana Perimbangan. 

2. Menggali sumber-sumber  Pendapatan Daerah.  

3. Mewujudkan kinerja pemerintah yang baik (Good Government). 

Untuk mencapai Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

diperlukan upaya-upaya pencapaian sebagai berikut : 

1. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber 

pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Dana 

Perimbangan guna penyediaan pembiayaan yang cukup bagi Pemerintah 

Provinsi Riau dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan agar 

menjadi Aparatur Pemerintah yang Handal dan memiliki moralitas yang 

tinggi  guna peningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat;  

3. Memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan 

kapabilitas organisasi sesuai dengan perkembangan tuntutan dan 
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kebutuhan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban 

secara optimal dan berkualitas;  

4. Mewujudkan kondisi yang kondusif melalui kebijakan fiskal daerah yang 

efektif guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 

daerah; 

5. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran membayar pajak dan 

retribusi. 

 

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Peningkatan peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber 

penerimaan daerah kedepan, diusahakan untuk dapat terus ditingkatkan. 

Dalam rangka mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau perlu 

menggali sumber-sumber pendapatan asli di daerah, antara lain 

mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan 

hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak 

memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di 

Provinsi Riau. 

Kebijakan pada Badan Pendapatan Provinsi Riau secara garis besarnya 

adalah bagaimana dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sangat 

maksimal sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan dana 

perimbangan yang mana pada tahun yang akan datang dana perimbangan 

tersebut akan dapat pengurangan. 

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah oleh Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah : 
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1. Peningkatan sarana dan prasarana   

Dengan mempersiapkan Standar Operational Prosedur (SOP) yang 

lebih efektif dan efisien, mempersiapkan tempat pelayanan yang lebih 

nyaman, memberikan insentif pada wajib pajak, upaya hukum terhdap 

wajib pajak,   menambahkan mobil Samsat keliling agar pelayanan dapat 

terjangkau dengan sistem jemput bola dan mempersiapkan Drive thru. 

2.  Peningkatan Mutu Aparatur yang Handal dalam Pelayanan 

Memberikan pelatihan kepada aparatur yang berhadapan langsung 

dengan wajib pajak sehingga dapat memberikan pelayanan prima (excelent 

service). 

3. Penguatan Kesadaran Masyarakat  

Meningkatkan sosialisasi dan informasi regulasi pajak dan retribusi 

sebagai upaya meningkatkan kesadran masyarakat dalam membayar pajak 

dan retribusi daerah. 

 

4.4 Motto Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Daerah menetapkan motto 3 S yaitu Senyum, Sapa, 

dan Sopan dalam menjalankan tugas pelayanan keseharian bekerja dikantor. 


