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Target Pendapatan Belum Tercapai, Dua OPD Ini Pasrah 

 
(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Dua organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pelayanan di Kabupaten Pandeglang merasa 

pasrah soal pendapatan asli daerah (PAD)1 Pandeglang tahun 2020 yang diprediksi tidak akan 

tercapai target.  

Sulitnya meningkatkan target pendapatan tersebut karena masa pandemi Covid-192. Kedua OPD 

tersebut yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas 

Perindustrian Perdagangan (Diperindag) Pandeglang. 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, pihaknya tetap berusaha 

mengejar target PAD meski pendapatan saat ini baru mencapai 35 persen atau Rp 500 juta dari 

target yang ditetapkan Rp 1,5 miliar. 

”Untuk PAD saya mohon maaf baru mencapai 35 persen dan sampai sekarang baru sekitar 200 

perizinan yang telah kami keluarkan,” kata Ida, Jumat (19/6/2020). 

Melihat raihan pendapatan tahun berjalan ini, Ida merasa pesimis untuk bisa mengejar target, 

karena terhambat situas Covid-19. 

“Sepertinya kesulitan, namun kami selalu berupaya karena saat ini seharusnya sudah mencapai 

50 persen,” ujarnya. 

Menurut Ida, sulitnya mengejar pendapatan tersebut dinasnya akan mengajukan permohonan 

penurunan target untuk tahun ini.  

 
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/) 
2 Menurut WHO, pandemik adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. 

Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan karakteristik penyakitnya, sebagaimana 
dilaporkan The Guardian (https://www.cnbcindonesia.com/) 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
https://www.cnbcindonesia.com/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2018/10/Pendapatan-asli-daerah-turun-ilustrasi.jpg


 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

2 

 

“Kami sudah mengajukan permohonan untuk pengurangan target pendapatan itu kepada tim 

anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya kami sudah melakukan upaya keras, tetapi masih sulit 

juga,” katanya. 

Hal hampir senada dikatakan Kepala UPT Pasar Disperindag Kabupaten Pandeglang, Abdul 

Haris. Pihakya merasa masih kesulitan untuk mencapai target pendapatan asli daerah dari sektor 

dari pasar, karena  masih dalam situasi pandemi Covid-19. 

“Untuk capaian pendapatan sangat kesulitan, karena ini masih masa pandemi  Covid-19. Target 

PAD yang ditetapkan sebesar Rp 2,5 miliar, tapi baru tercapai puluhan persen saja dan kami sudah 

sangat  kesulitan,” katanya 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Target Pendapatan Belum Tercapai, Dua OPD Ini Pasrah, 20 Juni 2020. 

Catatan: 

1. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk medanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi 

(http://www.djpk.kemenkeu.go.id/). 

2. Menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah 

semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani 

wabah. Ini dikarenakan saat sebuah pndemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan 

penyebaran komunitas terjadi (https://www.cnbcindonesia.com/). 

3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 

Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

b. Dana Bagi Hasil; 

c. Dana Alokasi Umum; 

d. Dana Alokasi Khusus 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok 

pendapatan, di antaranya:  

a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, 

pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir;  

b. Retribusi daerah; 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
https://www.cnbcindonesia.com/
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c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.  

d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset 

daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan 

ganti rugi daerah, dan lainnya.  


