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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI 

SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN (PBB-P2) 

 

OLEH: 

JOKO HARIAWADI 

11375104523 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir, pada bulan November sampai dengan Desember 2016. Adapun 

karakteristik penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). Dalam penelitian ini penulis meggunakan data primer dan data 

skunder sebagai acuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 99 orang, sedangkan untuk 

sampel penulis menggunakan tehnik purposiv sampling yang berjumlah 15 orang 

yang berada di bidang pajak bumi dan bangunan yang penulis jadikan sebagai 

informan. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode 

deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan permasalahan yang ada 

kemudian penulis menginterprestasikan terhadap hasil yang relevan untuk 

diambil kesimpulan dan saran.Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diketahui 

bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kabupaten Indragiri 

Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diantaranya yaitu: Melakukan 

pendataan ulang namun dalam pelaksanaanya pendataan yang dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum Maksimal, 

Mensosialisasikan arti pentingnya membayar  pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Mengalihkan objek pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang objeknya terdapat dalam 

pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) 

yang saat ini masih dikelola oleh KPP Rengat yang akan dilaksanakan pada awal 

januari 2017, Memeberikan reward kepada wajib pajak yang patuh  akan tetapi 

pelaksanaanya belum maksimal karena untuk tahun ini tidak ada anggaran 

dananya. 
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