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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

IV.1  Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 

1965 tentang pembentukan Kabupaten/Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. 

Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 

sebagai Daerah Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi 

Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh 

karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus 

masalah pungutan penghasian daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang 

didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas 

Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan 

Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.  

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas 

maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri 

sehingga dibagun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang 

diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan 

Kantor Bupati, yaitu di jalan Gajah Mada No, 1 Tembilahan Kota. Dengan 

memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja 
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Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah 

mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa’ad.  

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 

2005 Dinas Pendapatan berpindah ke jalan Hang Tuah No. 04, yaitu di 

Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. 

Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil 

Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan 

Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. 

Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 

Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE 

sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas 

Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan 

Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten 

Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre 

tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas 

Pendapatan Kab. Inhil : 

 H. Usman Fa’ad 

 Yudha Yahya, B.A 

 Drs. Alibun Siregar 

 Drs. Jailani Sabrah 

 Drs. Nazaruddin Ahmad 

 Drs. Indra Bangsawan 

 Drs. Said Sarifuddin 
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 Drs. Husni Hasan (s/d 2006) 

 H. Edy Syafwannur, SE, M.P (2006 s/d 2009) 

 Drs. H.A. Rasyid, HZ (2009 s/d 2010) 

 H. Fajar Husen, S.H, M.H (2010 s/d 2013) 

 Junaidy, S.Sos, M.Si ( Mei 2013 s/d 02 Januari 2015) 

 Ir. H, Saripek, Mp ( 02 Januari 2015 s/d 04 September 2015) 

 H. Hafitsyah, S.H, M.H ( 08 September 2015 s/d 31 Desember 2015 ) 

 Drs. H. Aslimuddin (31 Desember 2015 s/d sekarang) 

 

IV.2  Visi Dan Misi Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir 

IV.2.1 Visi  

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa 

yang seharusnya dicapai oleh organisasi. Visi Dinas Pendapatan 

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal 

dari visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, 

yaitu“Terwujudnya peneriamaan pendapatan asli daerah yang 

optimal”. 

 

IV.2.2 Misi 

a. Meningkatkan kinerja Apatur Dinas Pendapatan melalui 

Pendidikan dan Pelatihan. 
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b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta 

pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui 

sumber daya alam yang dimiliki.  

c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksaan 

tugas. 

d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas 

Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. 

e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak 

dan wajib retribusi daerah secara prosefional. 

f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

g. Meningktakan penegakan supremasi hukum baik terhadap 

Aparatur maupun terhadap wajib pajak/ wajib retribusi. 

 

IV.3  Manajemen Umum 

IV.3.1 Struktur Organisasi 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

 Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PAD Lainnya terdiri dari: 

 Seksi Pelayanan, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 



 42 

 Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

 Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi daerah 

serta PAD lainnya. 

d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari: 

 Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;  

 Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB. 

e. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, terdiri 

dari:  

 Seksi Pembukuan 

 Seksi Verifikasi dan Pelaporan 

 Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 

f. Bidang Pengembangan dan Hukum, terdiri dari: 

 Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi; 

 Seksi Penyuluhan, Klasifikasi dan Hukum. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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IV.4  Uraian Pembagian Tugas 

IV.4.1  Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melakukan urusan 

Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan serta dapat melakukan 

wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah 

dalam rangka desentralisasi.  

2. Kepala Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan lingkup 

urusan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang PBB dan 

BPHTB, Bidang Pembukuan dan Bagi Hasil, serta Bidang 

Pengembangan dan Hukum 

b. Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di Bidang Pendapatan lingkup Urusan Bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, Bidang PBB dan BPHTP, Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil, serta Bidang Pengembangan 

dan Hukum. 

d. Penetapan perencanaan pembiayaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan 

urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang 

Pendapatan lingkup Urusan Bidang Pajak dan Retribusi 
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Daerah, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang pembukuan dan 

Bagi Hasil, serta Bidang Pengembangan dan Hukum. 

e. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan 

pendokumentasian serta pelayanan data dan informasi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di Bidang Pendapatan lingkup Urusan Bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil, serta Bidang Pengembangan 

dan Hukum. 

f. Penyelenggraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di Bidang Pendapatan lingkup Urusan 

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang PBB dan 

BPHTB, Bidang Pembukuan dan Bagi Hasil serta Bidang 

Pengembangan dan Hukum.  

g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

pengelolaan adminstrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

asset, kehumasan dan kesisteman, serta pendokumentasian 

dan kepustakaan. 

h. Pembinaan adminstrasi dan aparatur di lingkungan Dinas 

Pendapatan; 
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i. Pelaporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, serta Laporan 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas; dan  

j. Penyelengaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang 

diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

IV.4.2  Sekretaris 

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas Pendapatan di Bidang Kesekretariatan 

lingkup urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan 

Perlengkapan, serta Perencanaan dan Pengendalian. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud apada 

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

dibidang kesekretariatan. 

b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Dinas. 

c. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan 

kesekretariatan. 

d. Penyelengaraan pengelolaan dan pelayanan adminstrasi 

kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, dan kehumasan/ 

protokoler, serta perencanaan dan pengendalian. 

e. Pengkoordinasian penyelengraan tugas-tugas bidang 
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f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian SDM 

Aparatur. 

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, pengawasan 

dan evaluasi pelaksanaaan program dan kegiatan Dinas. 

h. Penyelenggaran pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan kesekretariatan. 

i. Pengkoordinasian penyusunan pelaporan yang meliputi 

Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah ( LAKIP ), LKPJ, LPPD, serta Laporan 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas. 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

IV.4.3  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup 

administrasi umum kepegawaian. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan pada renstra 

dan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan. 
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b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk  kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis 

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungann dengan 

urusan umum dan kepegawaian. 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian baik 

secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan. 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah. 
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i. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang 

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang 

dibutuhkan. 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya. 

k. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk 

diepergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban dan 

masukan bagi atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris  

dengan bidang tugas dan fungsinya.  

IV.4.4 Kepada Sub Bidang Keuangan dan Perlengkapan 

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup 

pengelolaan keuangan dan perlengkapan. 

2. Uraian tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Sub 

Bagian Keuangan dan Pelengkapan berdasarkan pada renstra 
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dan prioritas targer yang akan dicapai sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian 

keuangan dan Perlengkapan baik secra lisan maupun tertulis 

agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahandalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis 

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan 

Keuangan dan Perlengkapan. 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris  tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
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baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan. 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan 

dengan pelaksanaan tuugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah. 

i. Mengkonsep  naskah dinas yang berhubungan dengan 

bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

berdasarkan disposisi atasan agar  tersedia konsep naskah 

dinas yang dibutuhkan. 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian 

pelaksaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya. 

k. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan baik secara lisan maupun tertulis untuk 

dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban dan 

masukan bagi atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 
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IV.4.5 Kepala Sub Bagian dan Pengendalian 

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup 

perencanaan dan pengendalian. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub 

Bagian Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan pada 

renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksan hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 
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Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sebagai 

alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 

Pengendalian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah. 

h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang 

tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah 

dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil kerja per Tahun Anggaran Sub Bagian 

Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan 

dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk 

bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan; dan 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai bidang tugas dan fungsinya.  

IV.4.6 Kepala Bidang Pajak, Rertribusi Daerah dan PAD lainnya 

1. Kepala Bidang Pajak, retribusi Daerah dan PAD lainnya 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah di lingkup Pajak Daerah, Retribusi 
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Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah 

dalam merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 

pendataan, penetapan dan penagihan, serta keberatan di bidang 

pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan  

yang berlaku. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan PAD 

lainnya mempunyai fungsi: 

a. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun Renstra Dinas 

Pendapatan Daerah di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 

dan PAD lainnya. 

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana 

program dan kegiatan pada Bidang lingkup Urusan 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendataan Pajak dan 

Retribusi Daerah, serta Penagihan, Keberatan Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

c. Penggkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Urusan 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendataan Pajak dan 

Retribusi Daerah, serta Penagihan, Keberatan Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

dan kegiata Bidang Pajak dan Retribusi Daerah lingkup 
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Urusan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendataan 

Pajak dan Retribusi Daerah, serta Penagihan, Keberatan 

Pajak dan Retribusi Daerah. 

e. Penelaahan dan pemahaman terhadap peraturan perundangan 

yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan PAD lainnya yang sah. 

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang meliputi Pendataan, Pendaftaran, 

Penetapan dan Penagihan, serta keberatan; 

g. Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah/ 

Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah/ Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPD/RDKB), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKPD/ RDKBT), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah/ Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan 

(SKPD/RDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi 

Daerah Nihil (SKPD/RDN). 

h. Penyusunan laporan realisasi PAD pada akhir bulan. 

i. Penyusunan laporan tunggakan pajak daerah dan retribusi 

daerah pada akhir tahun. 

j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan 

kegiatan di lingkup bidangnya. 
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k. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dengan 

capaian retribusi daerah;  

l. Pemberian bimbingan dan arahan kepada bawahan di 

lingkup kerjanya; 

m. Pemberian saran dan pertimbangan baik diminta maupun 

tidak oleh Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan 

fungsi di Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan PAD lainnya. 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

IV.4.7 Kepala Seksi Pelayanan, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 

1. Kepala Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak, 

Retribusi Daerah dan PAD lainnya di lingkup pendataan pajak 

dan retribusi daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah lingkup pendataan 

pajak dan retribusi daerah. 

b. Membantu Kepala Bidang, meyiapkan baha rencana 

penyusunan Renstra Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi 

Daerah. 
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c. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

d. Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

e. Pemberian saran kepada Kepala Dinas baik diminta atau 

tidak dalam lingkup pendataan pajak daerah dan retribusi 

daerah; pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

atasan. 

f. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja; 

g. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

h. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas, baik secara lisan maupun  tertulis 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas–tugas Seksi 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyiapkan 

bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah. 
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j. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang 

tugas-tugas Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 

berdasarkan disposisi dan/atau arahan atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

k. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya. 

l. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan Pajak 

dan Retribusi secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis 

untuk bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan; 

dan 

n. Melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

IV.4.8 Kepala Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

1. Kepala Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi daerah mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak 

dan Retribusi Daerah lingkup penetapan pajak dan retribusi 

daerah. 

2. Uraian tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut:  
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a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan renstra 

dan prioritas target sasaran yang akan dicapai 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut 

c. Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

keputusan 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyiapkan 

bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah 

h. Mengkonsep naskah dinas yang berubungann dengan bidang 

tugas-tugas Seksi Penetapan dan Retribusi Daerah 



 60 

i. Mengevaluasi  hasil kegiatan per Tahun Anggaran Daerah 

Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerag berdasarkan 

capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya. 

j. Meaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Penetapan Pajak dan Retribusi Daeerah secara rutin, baik 

secara lisan maupun tertulis untuk dipergunakan sebagai 

bahan pertanggung jawababn dan masukan bagi atasan; 

l. Melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

IV.4.9 Kepala Seksi Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

serta PAD lainnya 

1. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah lingkup urusan Penagihan, 

Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan pertahun anggaran 

Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

berdasarkan pada renstra dan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai 
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b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis  agar tugas segera diproses lebih lanjut 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

keputusan 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta 

meyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah 

h. Mengkonsep konsep dinas yang berhubungan dengan 

bidang tugas Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan 

Retribusi Daerah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan 
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i. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi 

Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Penagihan, Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta 

PAD lainnya secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis 

untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban 

dan masukan bagi atasan; 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

IV.4.10  Kepala Bidang PBB dan BPHTB 

1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup 

Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB. 

2. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB 

dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan 

Bidang PBB dan BPHTB lingkup urusan Pelayanan, 

Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB, Perhitungan 
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dan Penetapan PB dan BPHTB, dan Penagihan dan 

Keberatan PBB dan BPHTB. 

b. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun Renstra di 

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan; 

c. Pemberian dukunngan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah di Bidang PBB dan BPHTB lingkup urusan 

Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB, 

Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB, dan 

Penagihan dan Keberatan PB  dan BPHTB 

d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Bidang PBB 

dan BTHPB lingkup urusan Pelayanan, Pendataan dan 

penilaian PBB dan BPHTB, Perhitungan dan Penetapan 

PBB dan BPHTB, dan Penagihan dan Keberatan PBB dan 

PBHTB 

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang PBB dan 

BPHTB lingkup urusan Pelayanan, Pendataan dan 

Penilaian PBB dan BPHTB, Perhitungan dan Penetapan 

PBB dan BPHTB, dan Penagihan dan Keberatan PBB dan 

BPHTB. 

f. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB lingkkup 

urusan Pelayanan, Pendataan, dan Penilaian PBB dan 
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BPHTB, Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB, dan 

Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

IV.4.11  Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 

1. Kepala Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan 

BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang PBB dan BPHTB lingkup urusan Pelayanan, 

Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB. 

2. Uraian tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran 

kegiatan Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB 

dan BPHTB berdasarkan pasa renstra dan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera dip roses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk menyempurnakan hasil kerja. 
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e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang capai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatakan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; 

h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

bidang tugas Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penilaian 

PBB dan BPHTB berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi 

Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaanya 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 

secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan 
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l. Pemberian saran kepada atasan atau langsung baik diminta 

atau tidak dalam lingkup Pendataan dan Pengukuran PBB 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

IV.4.12  Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

1. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang PBB dan BPHTB lingkup urusan perhitungan dan 

penetapan PBB dan BPHTB 

2. Uraian tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran 

Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

berdasarkan pada renstra dan prioritas target  sasaran yang 

akan dicapai 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja 
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e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB. 

h.  Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan  dengan 

tugas-tugas Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan 

BPHTB berdasarkan disposisi atau arahan atasan agar 

tersedia naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi 

Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB berdasarkan 

capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Pemberian saran kepada atasan atau atasan langsung baik 

diminta atau tidak dalam lingkup Perhitungan dan 

Penetapan PBB 

l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB secara rutin, 
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baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan. 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

IV.4.13  Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB 

1. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang PBB dan BPHTB lingkup urusan Penagihan dan 

Keberatan PBB dan BPHTB 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB berdasarkan 

pada renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. 

b. Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan 

penyusunan Renstra Seksi Penagihan dan Keberatan PBB 

dan BPHTB 

c. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera di proses  lebih lanjut 

d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 
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e. Memeriksa hasil pekerjaaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahn yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB. 

i. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

bidang tugas-tugas Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 

PBB dan BPHTB berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Seksi Penagihan 

dan Keberatan PBB dan BPHTB berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.  

k. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 
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IV.4.14 Kepala Bidang Pembukuan, Verifikasi, Pelaporan dan Bagi Hasil 

1. Kepala Bidang Pembukuan dan Bagi Hasil dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), 

melenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijaka teknis, program dan kegiatan Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil lingkup urusan Pembukuan, 

Verifikasi, dan Pelaporan, serta  Urusan Bagi Hasil. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Bidang Pembukuan dan Bagi Hasil lingkup 

urusan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan, serta Urusan 

Bagi Hasil. 

c. Pengoordinasian penyusuanan perencanaan di Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil lingkup urusan Pembukuan, 

Verifikasi dan Pelaporan, serta Urusan Bagi Hasil. 

d.  Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil lingkup urusan Pembukuan, 

Verifikasi dan Pelaporan serta Urusan Bagi Hasil. 

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan di Bidang Pembukuan dan Bagi 

Hasil lingkup urusan Pembukuan, Verifikasi, dan 

Pelaporan, serta Urusan Bagi Hasil. 
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f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Pembukuan dan Bagi Hasil lingkup urusan Pembukuan, 

Verifikasi dann Pelaporan, serta Urusan Bagi Hasil. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

IV.4.15  Kepala Seksi Pembukuan 

1. Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembukuan dan 

Bagi Hasil lingkup urusan Pembukuan dan Pelaporan. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 

a. Merencanakan program kegitan per tahun anggarn Seksi 

Pembukan berdasarkan pada renstra dan proiritas target 

sasaran yang akan dicapai 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut  

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja  dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja 
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e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dakam pembinaan dan peningkatan karier 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupaun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan 

g. Menginventariasasi permasalahan-permasalah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-taugas Seksi 

Pembukuan serta menyiapkan bahan bahan dalam rangka 

pemecahan masalah 

h.  Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

bidang tugas-tugas Seksi Pembukuan berdasarkan disposisi 

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi 

Pembukuan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pembukuan secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis 

untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban dan 

masukan bagi atasan. 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 
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IV.4.16  Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan 

1. Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang Pembukuan dan Bagi Hasil 

lingkup urusan Verifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran 

Seksi Verifikasi dan Pelaporan berdasarkan pada renstra 

dan prioritas target sasaran yang akan dicapai. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 
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g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Verifikasi 

dan Pelaporan. 

h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

tugas-tugas Seksi Verifikasi dan Pelaporan berdasarkan 

disposisi dan/atau arahan atasan agar tersedia konsep 

naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Megevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Verifikasi 

dan Pelaporan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan 

sebagai bahan penyempurnaannya.  

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

IV.4.17  Kepala Seksi Bagi Hasil 

1. Kepala Seksi Bagi Hasil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembukuan dan 

Bagi Hasil lingkup urusan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 

2. Uraian tugas pokok sebagaimana domaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Bagi Hasil berdasarkan  pada renstra dan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 
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c. Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil  kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Anak 

Usia Dini serta menyiapakan bahan-bahan dalam ranngka 

pemecahan masalah. 

h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

tugas-tugas Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan Anak Usia Dini berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan per 

Tahun Anggaran Seksi Pengambangan Tenaga Pendidik 
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dan Kependidikan Anak Usia Dini berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bagi 

Hasil secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan. 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya.  

IV.4.18  Kepala Bidang Pengembangan dan Hukum 

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Hukum mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 

Urusan Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi, 

Penyuluhan, serta Klarifikasi dan Hukum. 

2. Kepala Bidang Pengembangan dan Hukum dalam 

melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan 

lingkup urusan Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian 

Potensi, penyuluhan, serta Klarifikasi dan Hukum. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah lingkup urusan Perencanaan Pendapatan dan 

Pengkajian Potensi, Penyuluhan serta Klarifikasi dan 

Hukum. 
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c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan 

kegiatan urusan Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian 

Potensi, Peyuluhan, serta Klarifikasi dan Hukum. 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas di Bidang 

urusan Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi, 

Penyuluhan, serta Klarifikasi dan Hukum. 

e. Penyelenggaraan monitoring dan evauasi pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang urusan Perencanaan dan 

Pengkajian Potensi, Penyuluhan, serta Klarifikasi dan 

Hukum. 

f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang 

urusan Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi, 

Penyuluhan, serta Klarifikasi dan Hukum. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan lingkup tugasya.  

IV.4.19  Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi 

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Potensi mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Pengembangan dan Hukum lingkup urusan Perencanaan 

Pendapatan dan Pengkajian. 

2. Uraian tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 
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a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi 

berdasarkan pada renstra dan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang lanngkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas-tugas baik secara tertulis maupun 

lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan 

keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Seksi 

Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi. 
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h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan denngan 

tugas-tugas Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian 

Potensi berdasarkan disposisi/arahan atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan per Tahun 

Anggaran Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian 

Potensi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai 

bahan penyempurnaannya. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis.  

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Perencanaan Pendapatan dan Pengkajian Potensi secara 

rutin, baik secara lisan maupun tertulis untuk dipergunakan 

sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi 

atasan.  

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya.  

IV.4.20 Kepala Seksi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum 

1. Kepala Seksi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Pengembangan dan Hukum lingkup urusan penyuluhan . 

2. Uraian tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 
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a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Penyuluhan berdasarkan pada renstra dan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai. 

b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahandala pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk menyempurnakan hasil kerja. 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.  

f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil 

dalam pelaksanaan tugas-tugas baik secara tertulis maupun 

lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan 

keputusan. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas seksi 

penyuluhan. 
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h. Mengkonsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

tugas-tugas Seksi Penyuluhan berdasarkan disposisi/arahan 

atasan agar tersedia konsep naskah yang dibutuhkan. 

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan per Tahun 

Anggaran Seksi Penyuluhan, Klarifikasi dan Hukum 

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas teknis. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Penyuluhan secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis 

untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban 

dan masukan bagi atasan. 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


