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2.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, setidaknya keberadaan wilayah ini

tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Rokan di Rokan IV Koto pada abad ke-18 .

Di daerah ini juga ada Kerajaan Rambah dan Tambusai. Kedua nama ini kelak

diabadikan menjadi nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada

masanya kerajaan-kerajaan ini sempat mengalami keemasan, sampai

munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia.

Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 821.26.525, tanggal 26 Mei 1997. Pemerintah

menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar

Wilayah I. Itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu

berkenalan dengan sistem administrasi negara.

Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh, yang didukung semua

lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya direspons pemerintah pusat. Pada 12

Oktober 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

daerah. Satu diantaranya adalah pemekaran Kabupaten kampar, Propinsi Riau,

menjadi beberapa kabupaten baru, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan

ibu kota Pasir Pengarayan. Sehingga tanggal 12 Oktober kemudian ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai hari jadi Kabupaten Rokan Hulu.



2.2 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan

Hulu

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu adalah

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam

pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan  Aset Kabupaten

Rokan Hulu.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu beralamat

di Kompleks Bina Praja Rokan Hulu, Pasirpengarayan, Kecamatan Rambah.

Dalam melaksanakan operasional dinas beserta tujuan-tujuan yang hendak

dicapai, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan

visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan manajemen keuangan dan

aset daerah yang terbaik, akuntabel, transparan serta efektif dan efisien”

Misi

 Meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak / bukan

pajak secara berkesinambungan dengan menggali seluruh potensi

daerah.

 Me-manage keuangan secara professional, akuntabel dan transparan

yang berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas.



 Pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah berdaya guna dan berhasil

guna.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rokan Hulu

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan kebijakan sebagai pedoman dalam

membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kebijakan tersebut

meliputi beberapa komponen antara lain:

1) Arah Kebijakan Umum

2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3) Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

4) Arah Pengelolaan Belanja Daerah

5) Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rokan Hulu

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Rokan Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bidang Pendapatan Asli Daerah



Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan evaluasi dan koordinasi di Bidang Pendapatan Asli Daerah.

3. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mempunyai tugas memberikan arahan atau petunjuk terhadap kepala seksi

dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti perintah dari

pimpinan mengenai tugas dan fungsi, melakukan pembinaan terhadap seksi-

sksi dan staf di bidang, menyampaikan laporan terhadap pekerjaan sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing kepala seksi dan bidang.

4. Bidang Laporan Keuangan

Mempunyai tugas memberikan arahan atau petunjuk terhadap kepala seksi

dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti perintah dari

pimpinan mengenai tugas dan fungsi.

5. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas memberikan arahan atau petunjuk terhadap kepala seksi

dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti perintah dari

pimpinan mengenai tugas dan fungsi.

6. Bidang Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas memberikan arahan atau petunjuk terhadap kepala seksi

dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti perintah dari

pimpinan mengenai tugas dan fungsi.

7. Bidang Perbendaharaan



Mempunyai tugas membayar uang guna pembayaran pengeluaran belanja

langsung maupun belanja tidak langsung:

Secara struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:


