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BAB I 

GAMBARAN UMUM DIPENDA TINGKAT II WONOGIRI 

 

A. SEJARAH SINGKAT DIPENDA 

 Pada awal mula berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat 

II Wonogiri merupakan Seksi Pendapatan Daerah, namun kemudian berubah 

status menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Dasar hukum yang melandasi 

perubahan status tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Wonogiri Nomor : 29 / HHP / 1974 tanggal 24 September 1974 yang mengatur 

tentang : Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor : 11 tahun 1979, yang mengatur tentang : Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri dan disahkan 

oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan 

Tanggal 21 Mei 1980 No : 1883 / 104 / 1980. 

 Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dinas Pendapatan 

Daerah tersebut kemudian dibuat Undang-Undang dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor : 7 tahun 1980 tanggal 10 Juni 1980 seri 
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D nomor 3. Kemudian organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat II disempurnakan dari Sistem MAPENDA menjadi Sistem MAPATDA, 

sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 tahun 1989 tanggal 15 

Juli 1989, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 / 1458 / PUOD tanggal 

1 Mei 1990 tentang Pemberlakuan Sistem MAPATDA, maka dasar hukum 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wonogiri juga mengalami 

perubahan yaitu menjadi Perda No. 10 tahun 1991 tanggal 16 Mei 1991 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Wonogiri. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

 Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 

dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan 

dengan lancar. Adapun tujuan disusunnya organisasi adalah untuk : 

 1. Mempermudah pelaksanaan dan pekerjaan. 

 2. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 

 3. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan 

 4. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga 

mampu menjalankan yang dibebankan kepadanya. 

 Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 

Wonogiri adalah sebagai berikut : 

 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

 2. Bagian Tata Usaha. 
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3. Sub Dinas Pajak dan Retribusi. 

 4. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian. 

 5. Kabag Dinas. 

 

C. TUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH 

 Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana daerah di bidang 

pendapatan daerah. Adapun tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai 

berikut : 

1. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

 Tugas Pokok 

Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Pendapatan 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a Merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan 

Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari 

Perencanaan Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat 

digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi organisasi. 

b Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan 

bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional. 

c Melakukan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati 

melalui Sekretaris Daerah, dan meminta masukan dari bawahan guna 
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mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

d Melakukan pembinaan teknis dan administratif kepada unit-unit kerja 

dibawahnya (termasuk UPTD dan Cabang Dinas) melalui prosedur 

dan mekansime kerja yang berlaku agar terjadi sinkronisasi 

pelaksanaan misi organisasi sampai tingkat unit kerja yang terendah. 

e Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pendapatan 

Daerah setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan 

mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. 

f Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemungutan pajak, 

restribusi dan pendapatan daerah lain yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Perangkat Daerah sesuai prosedur yang berlaku. 

 

2. BAGIAN TATA USAHA 

 Tugas Pokok 

Menyelenggarakan kegiatan di bidang umum, rumah tangga dan 

perlengakapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, ketatalaksanaan dan 

hubungan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok organisasi. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha agar dapat digunakan 

sebagai acuan kerja unit di bawahnya. 
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b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi 

kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 

penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Menyelenggarakan fasilitas kepada Sub Dinas lainnya dalan urusan 

umum, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan guna penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja dan laporan lainnya dari masing-masing Sub 

Dinas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar dapat tersusun 

laporan secara cepat, tepat dan akurat. 

e. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang 

terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah. 

 

2. a. SUB BAGIAN UMUM 

 Tugas Pokok 

 Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan 

dokumentasi serta urusan hukum, tata laksana. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sebagai penjabaran 

lebih lanjut dari program kerja Bagian Tata Usaha agar dapat 

digunakan sebagai acuan kerja. 
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b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada 

atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 

penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuatu 

ketentuan yang berlaku. 

d. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis, 

barang perlengkapan dan peralatan kantor (barang inventaris kantor). 

e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengawasan 

kantor dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

f. Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan 

Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikannya. 

 

2. b. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 

 Tugas Pokok 

 Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program kerja Bagian Tata Usaha agar 

dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Melaksanakan inventasi dan pencatatan data pegawai sesuai dengan 

daftar urut kepangkatan pegawai. 
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c. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian yang berkaitan 

dengan pengangkatan pegawai, penempatan pegawai, pengambilan 

sumpah / janji pegawai ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala, pemberian cuti, pengurusan kartu pegawai, dan 

pemberhentian pegawai sesuai kewenangan dan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Mengumpulkan data sebagai bahan pertimbangan pengusulan promosi 

dan pemberian tanda jasa / penghargaan pegawai. 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian 

secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan. 

 

2. c. SUB BAGIAN KEUANGAN 

 Tugas Pokok 

 Melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai penjabaran 

lebih lanjut dari program kerja Bagian Tata Usaha agar dapat digunakan 

sebagai acuan kerja. 

b. Melaksanakan pembinaan administrasi bendaharawan rutin, 

bendaharawan gaji, bendaharawan penerima dan bendaharawan 

anggaran pembangunan dan bendahara lainnya yang berada di dinas. 
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c. Menyusun bahan guna membuat laporan pertanggungjawaban, 

perhitungan dan perubahan anggaran belanja rutin, pembangunan dan 

pendapatan Dinas. 

d. Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) yang bahannya dari Sub Dinas 

dan meneliti pra LK / DIPDA / DIKDA untuk anggaran pembangunan 

dan anggaran rutin Dinas. 

 

3. SUB DINAS PAJAK DAN RETRIBUSI 

 Tugas Pokok 

 Menyelenggarakan kegiatan bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak 

Pengaduan dan Keberatan Pajak, Pendaftaran dan Penetapan Retribusi serta 

penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun program kerja Sub Dinas Pajak dan Retribusi sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas 

Pendapatan Daerah agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pajak 

dan retribusi secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi 

dan penyelenggaraan lebih lanjut. 
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d. Menyiapkan bahan di bidang Pajak dan Retribusi guna menyusun 

kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan 

Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pasar sesuai kewenangan dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Menyusun laporan realisasi program kerja Sub Dinas Pajak dan 

Retribusi secara berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan 

laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah. 

 

3. a. SEKSI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK 

 Tugas Pokok 

 Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, 

membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB dan melaksanakan 

perhitungan untuk menetapkan besarnya pajak daerah yang terhutang. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak 

sebagai bahan penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas 

Pajak dan Retribusi agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendataan yang telah 

diisi oleh Wajib Pajak (WP), mencatat nama dan alamat calon wajib 

pajak (NPWPD). 

c. Menhimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak, 

melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi. 
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d. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah yang 

terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib 

pajak dan menetapkan besarnya denda. 

e. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

mendistribusikan kepada Wajib Pajak (WP). 

f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pendaftaran dan 

Penetapan Pajak secara berkala kepada atasan sebagai masukan. 

 

3. b. SEKSI PENGADUAN DAN KEBERATAN PAJAK 

 Tugas Pokok 

 Menerima dan memproses pengaduan dan keberatan dari para wajib pajak 

untuk mendapatkan penyelesaian. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Pengaduan dan Keberatan Pajak 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas Pajak dan 

Retribusi agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Menerima dan melayani surat pengaduan dan keberatan pajak dari para 

wajib pajak tentang keberatan pajak yang telah ditentukan. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan atas penolakan atau pemberian 

keringanan besarnya pajak yang sudah ditetapkan dan memberi 

pertimbangan untuk diteruskan kepada pajabat yang berwenang. 
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d. Memberikan atau mengirimkan surat keputusan dari pejabat yang 

berwenang tentang penghapusan atau pemberian keringanan pajak 

kepada wajib pajak. 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengaduan dan 

Keberatan Pajak secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan. 

3. c. SEKSI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

Tugas Pokok 

 Melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, wajib retribusi daerah yang 

terhutang. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Pendaftaran dan Penetapan 

Retribusi sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas 

Pajak dan Retribusi agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendataan yang telah 

diisi oleh Wajib Retribusi (WR), mencatat nama dan alamat calon wajib 

retribusi dalam formulir pendaftaran wajib retribusi dan menetapkan 

Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWMR). 

c. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah Retribusi Daerah 

yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan 

Wajib Retribusi dan menetapkan besarnya denda. 

d. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKDR) dan 

mendistribusikan kepada Wajib Retribusi (WR). 
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e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pendaftaran dan 

Penetapan Retribusi secara berkala kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

3. d. SEKSI PENERIMAAN LAIN-LAIN 

 Tugas Pokok 

 Mengumpulkan dan mengolah sumber-sumber penerimaan lannya di luar 

pajak retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Penerimaan Lain-lain sebagai 

penjabaran lebih lanjut program kerja Sub Dinas Pajak dan Retribusi 

agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Mempelajari, menyiapkan, menghimpun, dan menganalisa data obyek 

dan subyek penerimaan lain-lain di luar pajak dan retribusi daerah. 

c. Menghitung dan merencanakan jumlah penerimaan lain-lain di luar 

pajak dan retribusi daerah sebagai bahan penyusunan APBD setiap 

tahun. 

d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Penerimaan Lain-lain 

secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan. 
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4. SUB DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 

Tugas Pokok 

 Menyelenggarakan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Operasional, Perundang-undangan, Pembukuan dan Pelaporan serta 

penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun kerja Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas 

Pendapatan Daerah agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Sub Dinas 

Perencanaan dan Pengendalian secara rinci dan jelas guna 

memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut. 

c. Menyiapkan Perencanaan Pendapatan Daerah guna menyusun 

Peraturan Daerah tentang APBD sesuai kewenangan dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Menyusun laporan realisasi program kerja Sub Dinas Perencanaan dan 

Pengendalian secara berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan 

laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah. 

e. Melakukan pembinaan teknis kepada Cabang Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

4. a. SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL 
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Tugas Pokok 

 Merencanakan dan pembinaan teknis pemungutan serta menggali dan 

meningkatkan sumber pendapatan daerah. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pengendalian 

Operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub 

Dinas Perencanaan dan Pengendalian agar digunakan sebagai acuan 

kerja. 

b. Menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi 

pemungutan dan ektensifikasi pendapatan daerah. 

c. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, serta hubungan kerja 

serta pembinaan pelaksanaan tata kerja serta pembinaan penggunaan 

sarana dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya. 

d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional pendapatan 

daerah. 

e. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan 

daerah. 

f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan 

Pengendalian Operasional secara berkala kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 
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4. b. SEKSI PERUNDANG-UNDANGAN 

Tugas Pokok 

 Merumuskan dan mempersiapkan naskah rancangan peraturan daerah 

tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta 

keputusan Kepala Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Pendapatan lain-lain, serta menghimpun peraturan perundang-

undangan di bidang Pendapatan Daerah. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Perundang-undangan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas Perencanaan dan 

Pengendalian agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati 

tentang pajak peraturan lain yang berkaitan dengan pendapatan daerah. 

c. Menertibkan Surat Ijin yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah yang 

menjadi kewenangan pendapatan daerah. 

d. Mengajukan naskah rancangan Peraturan Daerah, dan peraturan lain 

yang berkaitan dengan pendapatan daerah. 

e. Menghimpun dan menganalisa peraturan perundang-undangan tentang 

Pendapatan Daerah. 
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4. c. SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Tugas Pokok 

 Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan 

tunggakan pajak, retribusi daerah penerimaan lain-lain, PBB dan 

pengelolaan benda-benda berharga. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas Perencanaan dan 

Pengendalian agar dapat menggunakan sebagai acuan kerja. 

b. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR, surat-surat ketetapan 

penerimaan lainnya dan SPPT PBB, yang telah dibayar lunas dan 

mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran PBB serta menghitung 

dan merinci sisa persediaan benda berharga. 

c. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga bukti pengeluaran/ 

pengambilan benda berharga, bukti penerimaan uang hasil pemungutan 

dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan 

benda berharga. 

d. Menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan 

tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan 

berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga. 
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4. d. SEKSI PENAGIHAN 

Tugas Pokok 

Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah 

melampaui batas waktu jatuh tempo. 

 Uraian Tugas 

a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Penagihan sebagai penjabaran 

lebih lanjut dari program kerja Sub Dinas Perencanaan dan 

Pengendalian agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 

b. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumen yang 

berhubungan dengan penagihan. 

c. Meneliti naskah surat pemberitahuan / peringatan sesuai data untuk 

selanjutnya dikirim kepada WP / WR. 

d. Menyiapkan naskah surat perintah penyitaan surat paksa kepada WP / 

WR yang belum membayar tunggakan pajak / retribusi sebagai bahan 

proses tindak lanjut. 

e. Meningkatkan upaya efisiensi penagihan untuk optimalisasi pendapatan 

daerah. 

 

5. CABANG DINAS 

Tugas Pokok 

 Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah 

kerja satu atau beberapa wilayah. 
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Uraian Tugas 

a. Membuat Program Kerja sesuai bidang dan tanggung jawab Dinas 

Pendapatan Daerah sesuai potensi yang ada di masing-masing Wilayah 

Kerja Cabang Dinas. 

b. Menjabarkan dan melaksanakan perintah ataupun kebijakan Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah. 

c. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja yang telah dilaksanakan 

secara berkala kepada atasan. 

d. Menyusun laporan realisasi program kerja yang telah dilaksanakan 

secara berkala kepada atasan. 

e. Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu permasalahan yang timbul 

di tingkat Cabang Dinas sebagai akibat kesalahan administrasi, teknis 

maupun dampak kebijaksanaan agar sesuai misi, tujuan dan sasaran 

dinas. 

 

D. AKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH 

 Saat ini sedang gencar-gencarnya pelaksanaan otonomi daerah maka 

wewenang daerah ada di tangan daerah sepenuhnya. Untuk itu Dinas Pendapatan 

Daerah merupakan tangan kanan dari Pemerintah Daerah yang berwenang 

menangani dan mengelola masalah pendapatan daerah. 

 1. Tugas-tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah antara lain seperti berikut ini : 

 a. Melakukan segala urusan usaha dan kegiatan pemungutan, 

pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah yang ada maupun 
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dengan penggalian-penggalian sumber pendapatan daerah yang baru, 

berdasar kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 b. Mengadakan penelitian yang mengevaluasi tata cara pemungutan 

lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu 

merupakan hak dan kewenangannya maupun pungutan-pungutan dari 

Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah guna 

menciptakan / mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. 

 c. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh usaha di bidang pemungutan 

dan pendapatan daerah. 

 2. Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya maka Dipenda Daerah Tingkat II 

Wonogiri mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 a. Melakukan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas lain yang 

diserahkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri kepadanya sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 

 b. Melakukan urusan tata usaha. 

 c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Pajak Retribusi. 

 d. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak 

Bumi Bangunan (PBB), yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral 

Pajak / Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima 

kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak. 
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e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 f. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Paja (SKP), Surat Tagihan Pajak 

(STP), dan sarana Administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu 

melakukan penyamapaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB 

yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Petugas Pemungut 

PBB yang berada di bawah pengawasannya. 

 g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

 h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak 

Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada 

Daerah. 

 i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang 

pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Penerimaan Asli Daerah dan PBB. 

 j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 

Pendapatan Daerah lainnya serta PBB. 

 Kemampuan daerah dalam mengurusi rumah tangga sendiri dapat 

diketahui dari kemampuan daerah dalam hal keuangan karena semakin besarnya 

keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelesaikan 

usaha-usahanya sendiri. 
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Pemerintah Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup untuk 

dapat memiliki keuangan yang memadai guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya 

dengan beberapa cara antara lain : 

1. Mengumpulkan Pajak Daerah yang sudah disetujui Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang 

atau bank melalui Pemerintah Pusat. 

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, 

misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut. 

4. Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya 

pajak kekayaan atau pajak pendapatan. 

5. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat. 

 Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom harus aktif dan kreatif dalam 

usaha mencari sumber dana atau pendapatan daerah untuk membiayai 

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dipenda sebagai 

unsur Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menggali pendapatan daerah. 

Fungsi pendapatan daerah ini tidak lain adalah untuk melaksanakan urusan-

urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

 Dengan mengoptimalkan PAD Pemerintah Daerah berusaha untuk 

memperkecil ketergantungan subsidi dari Pemerintah Pusat. 
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Dari beberapa PAD tersebut di atas, pajak merupakan pendapatan daerah 

terpenting disamping retribusi. Pos-pos pajak yang dikelola Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II Wonogiri adalah sebagai berikut : 

 1. Pajak Hiburan. 

 2. Pajak Reklame. 

 3. Pajak Hotel dan Restoran. 

 4. Pajak Penerangan Jalan. 

 5. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

 6. Pajak Bumi dan Bangunan. 

 7. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

 8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Daerah merupakan sumbangan terbesar bagi PAD, karena hampir 

50 % pendapatan daerah bersumber dari Pajak Daerah. 

 Pokok-pokok dalam pengukuran kinerja dapat dipahami sebagai suatu 

sistem proses sekaligus digunakan sebagai acuan bagi sebuah perencanaan 

(etimasi-prediksi) operasionalisasi organisasi atas dasar pengukuran tersebut. 

Pelaksanaan program tahunan merupakan bagian dari upaya keseluruhan 

tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wonogiri. 

Keberhasilan pelaksanaan program tahunan memerlukan kontribusi dan 

komitmen seluruh komponen perpajakan daerah baik internal (jajaran Dipenda) 

maupun eksternal (masyarakat pengguna jasa). 

 Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran untuk mengetahui 

apakah program yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi melalui penyediaan 
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produk, jasa pelayanan atau proses yang tengah dilakukan. Pengukuran kinerja 

harus mampu memahami hasil-hasil dari suatu aktivitas program dibandingkan 

tujuan awalnya. 

 

E. PERUMUSAN MASALAH 

 Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu Pajak Daerah sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Dipenda Daerah Tingkat II Wonogiri. 

Mengingat betapa pentingnya sumber pendapatan bagi penyediaan keuangan 

daerah, perlu pengelolaan sumber pendapatan dan penggalian sumber yang 

berpotensi. Salah satu pendapatan daerah berasal dari pajak,karena sektor pajak 

masih potensial sekali. Hanya saja di dalam pemungutanya harus didasarkan 

pada asas keadilan,asas kemampuan, dan asas manfaat. Atas dasar latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk mempermudah penyusunan 

Tugas Akhir ini penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan antara lain 

seperti berikut ini : 

 1. Bagaimanakah target dan realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran ? 

2. Bagaimana pelaksanan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten 

Dati II Wonogiri ? 

3. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya yang ditempuh pihak DIPENDA 

Kabupaten Dati II Wonogiri untuk mengatasinya ? 
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BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA)
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
UMUM

SUB DINAS PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN

SEKSI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI PERUNDANG-UNDANGAN

SEKSI PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN

SEKSI PENAGIHAN

SUB DINAS
PAJAK DAN RETRIBUSI

SEKSI PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN PAJAK

SEKSI PENGADUAN DAN
KEBERATAN PAJAK

SEKSI PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

SEKSI PENERIMAAN DAN LAIN-
LAIN CABANG DINAS

JABATAN FUNGSIONAL
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