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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH  

KABUPATEN  ROKAN HILIR 

2.1 Sejarah Sekilas Kabupaten Rokan Hilir 

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa  

kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan 

pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang 

No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan  Kabupaten Pelalawan, Kabupaten  

Rokan  Hulu,  Kabupaten  Rokan Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal 

berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu 

kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kecamatan Simpang  Kanan,  Kecamatan  Rimba  Melintang  dan  Kecamatan  

Kubu.  Seiring  dengan bertambahnya  waktu  dan  pertumbuhan  penduduk  maka  

dilakukan  beberapa  kali pemekaran. 

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881 59 km2 atau 888. 159 

hektar, terletak pada koordinat 1014’ sampai 2045’ lintang utara dan 100017’ 

hingga 101021’ Bujur Timur. Batas Kabupaten Rokan Hilir 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten 

Bengkalis 
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara 

d. SebelahTimur berbatasan dengan Kota Dumai 

Setelah  lebih  kurang  14  (empat  belas)  tahun  Kabupaten  Rokan  Hilir  

berdiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 15 (lima belas) 

kecamatan, Seperti yang  terlihat pada tabel dibawah ini dengan luas wilayah dan 

jumlah penduduk perkecamatan : 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk untuk  Setiap Kecamatan 

di Kabupaten Rokan Hilir 

NO KECAMATAN LUAS 

WILAYAH (HA) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

1 Tanah Putih   1,915.23 68.814 

2 Pujud   984.90 20.653 

3 Tanah Putih Tj. Melawan   198.39 14.392 

4 Rantau Kopar   231.13 6.690 

5 Bagan Sinembah   847.35 157.15 

6 Simpang Kanan 445.55 30.747 

7 Kubu   85.36 11.108 

8 Pasir Limau Kapas 669.63 39.708 

9 Kubu 675.70 12.959 

10 Bangko 475.26 81.479 

11 Sinaboi   335.48 13.194 

12 Batu Hampar   284.31 8.522 

13 Pekaitan   465.30 16.219 

14 Rimba Melintang 235.48 38.239 

15 Bangko Pusako   732.52 62.397 

 Kabupaten Rokan Hilir 8,881.59 596.181 

 Sumber : Rokan Hilir Dalam Angka 2017 

Berdasarkan  luas  dan  panjang  sungai  di  Kabupaten  Rokan  Hilir,  

Sungai  Rokan Merupakan  sungai  terpanjang  dan  mempunyai  peranan  yang  
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penting  bagi  masyarakat.Yaitu  Sebagai  Prasarana  transportasi  sungai,  

pengairan  lahan,  sumber  air  bersih  dan memiliki sumber daya perikanan. 

Lebih dari 50% ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, 

khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan 

kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, 

hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan. 

2.2 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai 

undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah bermaknakan bahwa penyelenggara Pemerintah 

Daerah lebih mengutamakan asas Desentralisasi dimana sebagian besar 

keenangan dan urusan kepemimpinan berada pada pemerintah Kabupaten dan 

Kota, disamping juga penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu 

mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, dan 

penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan 

kepada masyarakat. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah harus mempunyai 
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kompetensi yang bisa dihandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak 

daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan pablik.  

Terselenggaranya Good Govermance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan, legitimit, sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif efesien 

serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. 

Sesuai intruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntailitas 

Kinerja. Hal ini perlu dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Pimpinan guna dijadikan bahan Evaluasi lebih lanjut. Dengan adanya Undang-

Undang ditambah lagi mengutamakan Implementasi Dinas Teknis Untuk 

mengikuti dan mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas daerah. 

Dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan 

Pemerintahan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas 

pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perpa No.12 tahun 2007, 

Bab XIII pasal 53-57 sebagai instansi daerah, Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggungjawab secara 

langsung kepada Bupati Rokan Hilir. 
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2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 

Hilir 

 2.3.1 Visi 

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang 

ramah, professional, dan inovatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau 

menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

 a. Ramah  

Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan 

oleh aparatur Dinas Pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap 

dalam berkomunikasi dan pelayanan kepadda wjib pajak dan retribusi. 

 b. Professional 

 Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

 c. Inovatif 

Aparatur yang mampu melaksanakan pembayaran (kreasi baru) dalam 

peningkatan penerimaan daerah. 

2.3.2  Misi 

a. meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

b. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi 

c. meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah 
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d. meningkatkan produktivitas pegawai 

2.3.3  Tujuan 

 a. Meningkatkan Kegiatan Intensifikasi pendapatan Derah 

 b.  meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan derah 

 c. meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak 

 d. meningkatkan sosialissi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah  

2.3.4  Sasaran  

a. terlaksananya tingkat pencapain target pendapatan daerah minimal 5% dari 

tahun sebelumnya 

b. terlaksananya pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru 

ditetapkan dengan peraturan daerah 

c. terlaksananya pelayanan dan pencapaian SKPD/SKRD dan administrasi 

tepat waktu 

d. terlaksananya penyelesaian administrasi pjak dan retribusi daerah yang cepat 

dan tertib 

e. terlaksananya penagihan pajak dan restribusi daerah dengan baik dan 

akuntebel 

f. terlaksananya pencapaian relisasi pendapatan daerah 

g. terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmonis 
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2.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Rokan Hilir 

Gambar 2.1 

Sruktur Organisasi Pendapatan Dinas Pendapatan  

Kabupaten Rokan Hilir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 
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2.4 Uraian Tugas 

2.4.1 Kepala Dinas Pendapatan 

Untukn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaan pemerintahankabupaten dibidang pendapatan. 

b) Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan dibidang pendapatan. 

c) Mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta 

pengawasan dibidang pendapatan. 

2.4.2 sekretariat 

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi seagai berikut: 

a) Penyelenggaraan administrasi secretariat dinas pendapatan. 

b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan. 

c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan. 

2.4.3 Sub Bagian Umum Dan ke Pegawaian 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan administrasi secretariat dinas pendapatan. 

b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan. 

c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan. 
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2.4.4 Sub Bagian Keuangan 

  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

 kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, kebijakan teknnis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan. 

b) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi 

yang berhubungan dengan administrasi keuangan. 

c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan administrasi keuangan. 

2.4.5 Sub Bagian Perencanaan Program 

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), 

kepala sub nagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut: 

a)  Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, kebijakan teknnis serta, pedoman dan petunjuk 

teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

perencanaandan penyusunan program. 

b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi 

tentang dinas. 
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2.4.6 Bidang Pendapatan Asli Daerah 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta 

retribusi daerah. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kebertan atas ketetapan pajak dan 

retribusi daerah. 

c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah. 

2.4.7 Bidang Penagihan Dan Pembukuan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

kepala bidang penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Penyapan dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi 

pendapatan. 

b) Penyiapan pembukuan dan realisasi penerimaan. 

c) Penyelenggaraan-penyelenggaraan verifikasi dan penagihan pajak retribusi 

daerah yang telah jatuh tempo. 

2.4.8 Bidang Bagi Hasil Pendapatan 

Untuk melaksanakan tugas senagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta 

retribusi daerah. 
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b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak 

dan retribusi daerah. 

2.4.9 Bidang Perencanaan Program 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut: 

a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan 

penyusunan program. 

b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi 

tentang dinas. 

c) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi 

yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program 

 


