
8

BAB II

GAMBARAN UMUM DIPENDAKABUPATEN BENGKALIS

2.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten

Bengkalis

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah

karena adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau dan Peraturan Daerah No. 18 Tahun

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis.

Mekanisme pengalihan PBB-P2 diatur oleh peraturan bersama menteri

keuangan (MENKEU) dan menteri dalam negeri (MENDRAGRI) No

213/PMK.07/2010dan 58 tahun 2010 tentang Tahun PengalihanPBB menjadi

Pajak Daerah, yang mengatur tentang tahapan pengalihan pajak bumi dan

bagunan,yang bertanggung jawab dalam pengalihan PBB ini ialah kepala

daerah,jika di provinsi oleh gubenur,dan jika di Kabupaten/kota yaitu bupati

atau walikota, untuk di Kabupaten Bengkalis tanggal di mulai proses

pengalihan PBB ini terhitung tanggal 15 Maret2013 sebelum tahun

pengalihan, dan terselenggara di kabupaten bengkalis pada tanggal 1 Januari

2014.

Dalam pengalihan ini, Pemkab Bengkalis mengadakan training atau

pelatihan untuk pegawai yang akan di tugaskan untuk memungut PBB di KPP

pratama bengkalis, dengan jumlah pegawai sebanyak 35orang.
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2.2 Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

sebagai institusi yang meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang

optimal dan profesional serta di dukung peran aktif masyarakat.

2. Misi

a. Meningkatkan system dan prosedur administrasi perpajakan yang

tertib.

b. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder instansi laindan

masyarakat.

c. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengelolaan

penerimaan daerah.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat /wajib pajak

dengan motto mudah,cepsat,dan transparan.

a. Struktur Organisasi

UPT PBB-P2 DIPENDA Kabupaten Bengkalis Memiliki struktur

organisasi yang dibentuk yaitu:

Gambar II.1
Struktur Organisasi UPT PBB-P2 DIPENDA

Kabupaten Bengkalis

Sumber: UPT PBB-P2 DIPENDA Kabupaten Bengkalis

Kepala UPT PBB-P2

Kepala SUB Bagian
tata Usaha

Bagian Penetapan
Dana Pelayanan

Bagian Pengolahan
Data dan Informasi

Bagian Pendataan dan
Penilaian
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b. Uraian Tugas

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

mempunyai unit kerja masing-masing adalah:

1. Kepala UPT PBB-P2

Kepala UPT PBB-P2 Mempunyai tugas:

a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPT PBB-

P2 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

b. Memimpin dan membina bawahan nya dalam rangka pelaksanaan

tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

c. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis (UPT)

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang-bidang tersebut.

2. Bagian Sub Tata Usaha

Bagian sub tata usaha mempunyai tugas yang bervariasi seperti

urusan pegawai (cuti, kenaikan pangkat, perjalanan dinas). Serta

memperhatikan urusan rumah tangga perlengkapan atau keperluan

kantor,juga menyangkut keuangan seperti halnya pembayaran

gaji,honor,tunjangan serta pembelian kebutuhan lainnya.

3. Bagian penetapan dan pelayanan.

Bidang penetapan dan pelayanan mempunyai tugas pokok

dalam melayani dan menyikapi wajib pajak serta mengkoordinasi

tugas-tugas yang akan dijalankan oleh masing-masing bagian. Dan

juga sebagai penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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4. Bagian pengolahan data dan informasi

Bidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas yang

mencangkup dari keseluruhan dalam instansi.Pengolahan data dan

sistem aplikasi SISMIOP yang digunakan dalam instansi harus benar-

benar terarah dengan baik, begitu juga dengan kebutuhan informasi

yang baru dan informasi yang dibutuhkan harus tersebar diseluruh

lingkungan kantor.

5. Bagian pendataan dan penilaian

Bidang pendataan dan penilaian mempunyai tugas mendata

setiap data yang masuk, terutama dalam pendataan wajib pajak, setelah

semua terdata dan mengalami proses demi proses,akan dilanjutkan

dengan penilaian guna untuk menghindari kesalahan data.


