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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografi Kecamatan Mandau

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau,

Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas

Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri

berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, dan

Kecamatan Rantau Kopar di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah :  0°56'12

Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10 Bujur Timur s/d

101°43'26'' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km2 dan jumlah penduduk

256.108 jiwa.

4.1.1. Pemerintahan

Keceamatan mandau dipimpin oleh seorang Camat yaitu : Drs. H. Hasan

Basri, M.Si dan Sekretaris Camat Muhammad Fadlul Wajdi, S.STP,M.Si. Secara

keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan yang

status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh

desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa yaitu: desa Harapan Baru,

Sebangar, Balai Makam, Petani, Kesumbo Ampai, Bumbung dan sembilan

kelurahan, yaitu kelurahan, Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik

Alam, Duri Barat , Duri Timur, Pematang Pudu, Air Jamban, dan Babussalam.
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Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di

Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan

berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 131

orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa

seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun

tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang

memiiki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115

RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

4.1.2 Ekonomi

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbung

dan Kesumbo Ampai. Sementara industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit,

dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit.

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/

mini market, 2359 buah toko/ warung kelenteng. Bangunan pasar permanen/ semi

permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah.

Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai

makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel)

dan 7 hotel melati/ berbintang.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat

sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang,
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yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah

anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi

non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

4.1.3. Hasil Bumi

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang Minyak

Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT.

Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang

sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini

400.000-500.000 barel per hari.

Minyak mentah yang dihasilkan, meskipun tidak sebaik lapangan minyak

Minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Duri

Crude. Pada bulan November 2006, Ladang Minyak Duri atau Duri Steam Flood

Field mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dieksplorasi pada

1958. Untuk menunjang produksi ini, di Duri terdapat puluhan perusahaan

kontraktor, mulai dari yang besar seperti Schlumberger, Halliburton, dan Tripatra-

Fluor, hingga perusahaan kontraktor-kontraktor kecil.

Fakta sebagai penghasil minyak tidak berarti bahwa kota ini adalah kota

yang makmur dan maju. Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua jalan

utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hang Tuah. Di Pokok Jengkol,

Jalan Raya Dumai-Pekanbaru yang merupakan bagian dari Jalan Raya Lintas

Sumatera bercabang dua. Satu menjadi Jalan Sudirman yang merupakan pusat
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kota lama dan satu menjadi Jalan Hang Tuah yang menjadi pusat pertumbuhan

baru.

4.1.4. Fasilitas dan Infrastruktur

Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung

dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelajaan menengah

yang sudak aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City. Selain itu terdapat kantor pos

dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan Bathin Batuah,

puskesmas, restoran, dan beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas

ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian

bahan bakar umum.

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan

berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah

diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat

aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya

berada di jalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat di jalan ini.

Saat ini, di daerah Balairaja, PT CPI sedang membangun sebuah gedung

serbaguna, yakni Gedung Serbaguna Mandau, yang nantinya akan menggantikan

gedung Bathin Batuah sebagai tempat konferensi dan berbagai pertemuan formal

di Kecamatan Mandau/Pinggir.
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4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

4.2.1. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau

UPTD Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPTD adalah Unsur

Pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas Pendapatan Daerah Dilapangan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal

37 ayat 3 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi

dengan Camat.

Dengan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah kepala daerah

2. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat

3. Unsur pelaksana adalah bidang.

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian perencanaan dan program
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2. Sub bagian keuangan

3. Sub bagian administrasiumum

c. Bidang pendataan dan penetapan, terdiri dari:

1. Seksi pendaftaran dan pendataan

2. Seksi data dan informasi

3. Seksi penetapan

d. Bidang penegihan, terdiri dari:

1. Seksi retribusi

2. Seksi pembukuan dan verifikasi

3. Seksi penagihan dan penghitungan

e. Bidang retribusi dan pendataan lain-lain, terdiri dari:

1. Seksi penerimaan retribusi

2. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain

3. Seksi inventararisasi dan pembukuan.

f. Bidang pendapatan pajak dan non pajak, terdiri dari:

1. Seksi pendapatan pajak

2. Seksi pendapatan non pajak

3. Seksi pengkajian pendapatan
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g. UPTD

h. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan perda diatas, UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

merupakan unit pelaksana dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

juga memiliki visi, misi, kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun visi dan misi, tugas, dan fungsi dinas Pendaptan Daerah

Kabupaten Bengkalis adalah:

Visi :  Unggul dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak sumber-

sumber pendapatan daerah

Misi  : 1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan daerah

Kabupaten Bengkalis.

2. mengelola pelaksanaan pemungutan pajak daerah

3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut

pendaptan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan motto dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

adalah siap menjadi pembayar pajak bukan sekedar menjadi wajib pajak
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Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membentu

kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan

pembangunan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendapatan daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekhinis, penyususnan rencana pelaksanaan dan

pemungutan dibidang pendapatan daerah.

b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi

daerah.

c. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah

d. Pelaksanan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan

direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali

SPOP wajib pajak .

e. Penyampaian SPPT, SKP, SPT, dan sarana administrasi PBB lainnya

yang diterbitkan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak serta

menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh dirjen pajak kepada

pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.

f. Pengupayaan peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian

sumber-sumber pendapatan daerah yang baru

g. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan

penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah

lainya.
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h. Koordinasi pengawsan atas pekerjaan penagihan pajak daerah,

retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan

PBB yang dilimpahkan oleh mentri keuangan kepada daerah.

i. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan,

penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainya serta PBB.

j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

4.2.2. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau.

Berikut sususnan organisasi di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan

Mandau yang terdiri dari:

1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli.

2. Kepala sub. Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah S.H

3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh anwar. K

4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh

pembimbing PBB Syafrudin.

5. Bagian admnistrasi dijabat oleh:

1. Maria Hastuti, S.E

2. Yulizar
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3. Kelly fitriyana

4. Sri rahayu

5. Dessy susanti

6. Agustina

7. Putri wati

6. Petugas pemungut lapangan/harian

1. Sadli, S.Sos.

2. Khairul Adha, S.E

3. Syafrizal

4.2.3. Uraian tugas (job describtion) bagian/unit kerja dinas pendapatan

daerah kecamatan mandau

Berikut sususnan organisasi dan pembagian tugas (job Describtion) di

UPTD Pendapatan Daerah Kecamata Mandau yang terdiri dari:

1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli. dengan uraian tugas:

a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja staff

b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya

meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI

kepada daerah
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c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan

penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis

d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala su. Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah, S.H. dan dibantu

oleh Maria Hastuti, S.E dan kelly fitriana. Dengan uraian tugas :

a. Membentu kepala UPTD dalam mengelola administrasi umum dan

kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diarahkan kepada UPTD

b. Membentu bendahara pembentu penerima administrasi umum

pengelola penerimaaan daerah pada kantor UPTD Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala K.a UPTD

3. Bendahara pembentu penerima dijabat oleh Anwar.K. dengan uraian tugas

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada

buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.

c. Menyetorkan semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah

Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selmbat-lambatnya tanggal 10

bulan.

d. Tugas-tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau.



56

4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh

pembimbing PBB Syafrudin. Dengan uraian tugas:

a. Membentu tugas administrasi PBB pada kantor UPTD Pendapatan

Daerah Kecamatan Mandau.

b. Membantu tugas kepala UPTD dan mementau penyampaian SPPT-

PBB desa dan kelurahan.

c. Tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan

Mandau

5. Bagian pungut pajak daerah.

1. Sadli, S.Sos

2. Yulizar

3. Sri rahayu

4. Putri wati

5. Khairul Adha, Se dengan uraian tugas:

a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan

pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 2

b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau.

6. Bagian pungut pajak daerah.

1. Dessy susanti
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2. Syafrizal

3. Agustina dengan uraian tugas:

a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan

pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 3

b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau.


