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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota 

yang meraih beberapa kali predikat sebagai kota terbersih di Indonesia. 

Dahulunya kota ini di kenal dengan nama Senapelan yang di pimpin oleh seorang 

kepala suku yang disebut batin. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak 

terlepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam 

mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke 

wilayah pesisir selat malaka. Pada abad ke-18, wilayah senapelan di tepi sungai 

siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. 

Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat 

pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyarah 

“Dewan Menteri” dari kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk Empat suku 

Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini 

dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota 

ini. 

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 

19 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan siak. Namun 

pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah kampar kiri yang 

dikepalai oleh seorang controleur yang berekedudukan di Pekanbaru dan 
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bersatatus lansch ap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota 

Onderafdeling kampar kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada 

tanggal 8 maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang 

disebut gokung. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra 

di medan tanggal 17 mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom 

yang disebut Hamite atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 maret 1956, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, 

Pekanbaru(pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan 

Provinsi Sumatera Tengah. 

Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang 

darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam 

wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota pekanbaru resmi menjadi ibu 

kota Provinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 berdasarkan Kepmendagri 

Nomor Desember 52/I/44-25 yang sebelumnya menjadi ibu kota adalah 

Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi kepulauan Riau). 

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km
2
 

dengan dua kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. 

Selanjutnya pada tanggal 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 

kecamatan dengan luas wilayah 446,50km
2
, setelah pemerintahan daerah kampar 

menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan 
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wilayah kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan 

pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 

2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. 

(Sumber:www.wikipedia.org/kota_Pekanbaru) 

4.2 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan dan 

mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan. 

Adapun Visi dan Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

adalah : 

Visi itu sendiri adalah “ Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah 

melalui optimalisasi pemungutan serta pelayanan pajak daerah yang efisien, 

transparan dan akuntabel menuju terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota 

metropolitan yang madani."  

Sedangkan Misi adalah :  
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1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) 

2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah. 

3. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana, dan mewujudkan pelayanan prima 

kepada masyarakat.  

4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 
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4.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan 

organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, 

Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian  kajian teknis 

perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya 

juga dibantu oleh staf-staf kantor. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan 

yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyususnan program dan 

anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris 

dalam melaksanakan fungsi 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 dansebagai pedoman oleh bawahan dalam 

pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala 

sub bagian yang terdiri dari: 
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a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan 

kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan  

rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan  

b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan. 

c. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian 

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, 

penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, 

monitoring. 

3. Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang PBB dab BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan 

penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak  daerah dan retribusi daerah.  
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Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau 

perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sub Bidang yang terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB. 

b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB. 

c. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB. 

4. Bidang Pajak Daerah dan Lainnya 

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, 

penagihan penerimaan dan lain-lain. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh 

Sub Bidang yang terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan sarang Burung 

Walet. 
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b. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalandan Mineral, 

Bukan Logam Batuan. 

c. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. 

5. Penagihan Pajak Daerah. 

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang dan berada dibawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan 

retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, 

evaluasi pelaporan  dan penerimaan lain lain. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi 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 dibantu oleh Sub Bidang 

yang terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan. 

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah 

c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah. 
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6. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-undangan 

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi 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 dibantu oleh Sub Bidang 

yang terdiri dari : 

a. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan lain-lain. 

b. Sub Bidang data dan Teknologi Informatika. 

c. Sub Bidang Perundang-undangan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok 

Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 


