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PAD Kota Tangerang Anjlok 

 
(Sumber: www.radarbanten.co.id) 

 

Selama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Tangerang, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Tangerang terpuruk karena tidak ada pemasukan dari penyumbang PAD.1 

Penurunan ini didominasi oleh sektor industri kuliner dan juga tempat hiburan, hal tersebut 

dikarenakan memang selama PSBB2 di Kota Tangerang hotel dan kuliner tutup karena ada aturan 

PSBB dalam rangka penceghan penyebaran virus corona. 

Sekda Kota Tangerang Herman Sumarwan mengatakan, penurunan PAD di Kota Tangerang 

memang mengalami penurunan yang luar biasa, terlihat untuk bulan Mei PAD Kota Tangerang 

hanya Rp 68 miliar. Sedangkan di bulan Januari sampai Februari, angkanya mencapai Rp 200 

milliar. 

“Penyumbang PAD selama PSBB memang mengalami kesulitan untuk bisa menghasilkan PAD, 

mau bagaimana lagi memang kondisinya saat ini masih belum bisa di tingkatkan karena masih 

pemberlakukan PSBB di Kota Tangerang,”ujarnya saat di hubungi Tangerang Ekspres melalui 

telpon selularnya, Selasa (2/6). 

 
1 Warsito (220:128), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut 

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan 
usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 

 Herlina Rahman (2005:38), Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber 
dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai 
perwujudan asas desentralisasi. 

2 Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pembatasa Sosial Berskala 
Besar adalah pembatasan kegitan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

http://www.radarbanten.co.id/
https://i0.wp.com/www.radarbanten.co.id/wp-content/uploads/2015/12/apbd.jpg?fit=650%2C366&ssl=1


 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

2 

 

Herman menambahkan, PAD yang didapat di Kota Tangerang memang paling banyak restoran, 

tempat hiburan, hotel, industri kuliner, dan juga retribusi pajak kendaraan bermotor. Dengan 

adanya corona, sektor tersebut tidak bisa bergerak bahkan mereka meminta adanya keringanan 

pajak selama PSBB. 

“Beberapa sektor sudah mengajukan surat ke Pemkot Tangerang, pengajuan tersebut karena 

memang mereka sudah tidak bisa beroperasi selaman corona dan itu menjadi kendala besar bagi 

para penyumbang PAD,”paparnya. 

Ia menjelaskan, Pemkot Tangerang saat ini juga mengupayakan untuk bisa beroperasi dengan 

catatan menggunakan protokol kesehatan. Dan itu sedang dalam kajian untuk bisa dijalankan new 

normal.3 

“Kita sedang mengkaji new normal untuk nantinya masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan 

di tengah pandemik virus corona, tetapi kita belum bisa memastikan karena memang belum ada 

kepastian pasti kapan pelaksanaan new normal berjalan,”ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Tangerang Ubaydilah Anshar menjelaskan, untuk 

perhotelan sampai saat ini memang belum ada yang bukan. Mereka menutup operasinya karena 

memang tidak sebanding dengan pengeluaran dengan pemasukan selama pandemik virus corona. 

“Ada dua hotel yang digunakan untuk tempat istirahat tim medis yang di sewa oleh pihak 

Kemenparkraf, dua hotel tersebut adalah Pakons dan Days Hotel. Artinya, dua hotel ini masih 

bisa memberikan PAD kepada Pemkot Tangerang di tengah wabah corona,”tutupnya. 

Sumber Berita:  

www.radabanten.co.id, PAD Kota Tangerang Anjlok, 3 Juni 2020. 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada:  

 
3 New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan 

ditambah menerapkan protocol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip 
utama dari New Normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. (Wiku Adisasmita, 
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penangnan Covid-19; www.kompas.com; 16/05/2020) 
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1. Pasal 285 ayat (1)  menyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan 

asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Pasal 285 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

3. Pasal 286 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau 

dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. 

 


