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Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu 

menggali   sumber–sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan  pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal di  dalam  koridor peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah 

Kota Bontang, sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang pengelolaan 

pendapatan daerah akan sangat berperan untuk dapat mewujudkan hal tersebut.  

Namun tentu saja dalam mencapai kondisi ideal seperti yang diharapkan 

memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan yang terukur, 

sehingga yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan 

fungsi adalah hasil analisis gambaran pelayanan SKPD. Analisis gambaran pelayanan 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat  

pada tabel berikut  

Tabel 3.1 
Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 
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(Kewenang
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(Diluar 

Kewenanga
n SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Pendapata
n Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terbatasnya 
aparatur yang 
berkompetensi 

 UU No.33 
Tahun 2004 

 UU No.28 
Tahun 2009 

 PP No.55 
Tahun 2005 

 PP No.55 
Tahun 2016 

 Permendagri 
No.13 Tahun 
2006 

 Perda Kota 
Bontang No.9 
Tahun 2010 
 

 Ketepatan 
analisa 
jabatan dan 
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n pegawai 
kurang  
memperhati
kan 
kebutuhan 
dan 
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kan 
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a penyedia 
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3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kota Bontang 

yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah : ” Menguatkan Bontang Sebagai Kota 

Maritim, Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia 

dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat ”. 



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dimuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih 

sebagai penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Bontang (RPJPD) Tahun 2015 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Bontang (RPJMD) juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) 

dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. 

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan 

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, 

maka fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah terkait erat dengan Misi 3, yaitu: 

“Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan 

Perekonomian Berbasis Sektor Maritim”. 

Untuk menyelaraskan antara tupoksi Badan Pendapatan Daerah dengan Visi, Misi 

dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota 

Bontang Tahun 2016-2021 juga memperhatikan dan melanjutkan Rencana Strategis 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021, maka program 

yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2019-2021 adalah Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah. 

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah 

terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

 



Visi : Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang 

Bertumpu Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan 

Masyarakat 

Misi dan Program KDH 

dan Wakil KDH Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) 

Misi : Menjadikan Kota 
Bontang Sebagai 
Creative City melalui 
kegiatan pengembangan 
perekonomian berbasis 
sector maritim 

Belum optimalnya 
peningkatan realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Terbatasnya 
tenaga yang 
berkualifikasi 
tertentu (Juru Sita, 
Penilai Pajak, 
Penilai Asset dan 
PPNS). 

Adanya 
dukungan 
politik yang 
kuat terhadap 
pelaksanaan 
tugas dan 
jalannya 
pemerintahan 
sehingga 
diharapkan 
akan 
memberikan 
dampak 
peningkatan 
pajak daerah 
dan retribusi 
daerah. 

Program  Peningkatan 
penerimaan pendapatan 
Daerah 
 

 Belum  
sempurnanya  
database  pajak  
daerah  yang  
dapat digunakan 
sebagai sumber 
dalam 
perencanaan dan 
peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah. 

Penerapan 
teknologi 
informasi 
terhadap 
pelaksanaan 
pengelolaan 
pendapatan 
daerah 

  Beberapa sistem 
informasi/aplikasi 
yang ada masih 
belum  
terintegrasi dan 
masih parsial 
sehingga harus 
dilakukan 
integrasi  antar 
sistem aplikasi  
yang sesuai 
dengan 
perkembangan 
teknologi. 
 

Anggaran 
operasional 
yang 
memadai 
untuk 
membantu 
kelancaran 
dalam 
melaksanakan 
pelayanan 

  Penyediaan 
sarana dan 
prasarana yang 
masih belum 
optimal. 

Adanya tugas 
pokok dan 
fungsi yang 
jelas sesuai 
Peraturan 
Daerah Kota 
Bontang 
Nomor 5 
Tahun 2018 
tentang 
Pembentukan 
dan Susunan 
Perangkat 
Daerah, 
memberikan 



kepastian 
hukum dalam 
melaksanakan 
tugas dan 
fungsi dinas. 

  Rendahnya  
kesadaran dan 
kejujuran wajib  
pajak  dalam  
melaksanakan 
kewajiban 
membayar pajak 
daerah dan  

Masih banyak 
potensi wajib 
pajak daerah 
yang bisa 
digali dan 
dikembangkan 
untuk 
meningkatkan 
Pendapatan 
Asli Daerah. 

  Pendapatan 
sangat 
dipengaruhi 
kondisi 
perekonomian 
eksternal 

Penetapan 
pembaruan 
regulasi 
sebagai dasar 
pemungutan 
dapat 
meningkatkan 
realisasi 
pendapatan. 

  Lemahnya 
koordinasi, baik di 
internal perangkat 
daerah maupun 
antar perangkat 
daerah sering 
membuat 
terhambatnya 
pelaksanaan 
tugas-tugas 

 

 

 

Keterkaitan Rencana Strategis Bapenda Kota Bontang dengan Rencana 

Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim 

Berdasarkan renstra Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi sebagai berikut : 

TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL. Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai; 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak,retribusi 

dan pendapatan lain-lain; 

 

 

 



 

3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat; 

4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah. 

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis tujuan yang dirumuskan 

merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kaltim berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung 

pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam 

RPJMD 2013 - 2018. 

Dari uraian di atas, yang memiliki korelasi dengan Renstra Bapenda Kota Bontang 

dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dari sisi 

Misi 2 yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar 

pajak,retribusi dan pendapatan lain-lain. Dan dari Tujuan 2 yaitu Meningkatkan 

Penerimaan Daerah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendapatan 

daerah bagi pembangunan. Pada Tujuan 3 yaitu Tersedianya Pelayanan Prima yang 

mudah terjangkau oleh masyarakatserta cepat, efektif dan efisien. Serta pada Tujuan 4 

Meningkatkan Penerimaan Daerah. 

Secara tupoksi dan struktural birokrasi dalam sistem pemerintahan, Bapenda Kota 

Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi dan Kementerian Keuangan. 

Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program 

yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kota 

Bontang berpedoman pada RPJPD Kota Bontang, RTRW dan RPJM Provinsi Kalimantan 

Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional. Korelasi tersebut diharapkan dapat 

memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi 

Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah. 

Adapun dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan 

mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan  

aspirasi  masyarakat  maka  visi  Kementerian  Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah 

: “Kami akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Inklusif di abad 

ke-21”. Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar mencerminkan 



kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Berikut Misi Kementerian Keuangan 

adalah : 

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan 

prima dan penegakan hukum yang ketat; 

2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 

4. Memastikan  dana  pendapatan  didistribusikan  secara  efesien  dan efektif; 

5. Menarik  dan  mempertahankan  talent  terbaik  di  kelasnya  dengan menawarkan 

proposisi nilai pegawai yang kompetitif. 

Tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2015-2019 yaitu:  

1. Terjaganya keseimbangan fiskal; 

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta 

reformasi kepabeanan dan cukai; 

3. Pembangunan  sistem  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) yang handal 

untuk optimalisasi penerimaan negara; 

4. Peningkatan    kualitas    perencanaan    penganggaran,    pelaksanaan anggaran, 

dan transfer ke daerah; 

5. Peningkatan  kualitas  pengelolaan  kekayaan  negara  dan  pembiayaan anggaran; 

6. Peningkatan  pengawasan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai  serta perbatasan; 

7. Kesinambungan   reformasi   birokrasi,   perbaikan   governance,   dan penguatan 

kelembagaan. 

Sehingga keterkaitan Renstra Bapenda Kota Bontang dengan Renstra 

Kementerian Keuangan yaitu pada Misi : “Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan 

cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat”,  serta pada 

Tujuan : 

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta 

reformasi kepabeanan dan cukai; 

 

 



2. Pembangunan  sistem  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) yang handal 

untuk optimalisasi penerimaan negara. 

Dalam arah kebijakan Renstra Bapenda Kota Bontang terdapat faktor penghambat 

dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Bapenda ditinjau 

dari Sasaran Jangka Menengah. Berikut faktor-faktor yang dirasa dapat mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Bapenda. 

 Faktor Penghambat   

Beberapa faktor yang dimungkinkan dapat menghambat permasalahan pelayanan 

Bapenda ditinjau dari Renstra Kementrian Keuangan adalah:   

a. Adanya pembatasan oleh Undang-Undang perpajakan, sehingga berpengaruh pada 

penerimaan daerah; 

b. Kurang optimalnya koordinasi, konsultasi, konfimasi dan konsolidasi dengan 

Kementerian Keuangan terkait, khususnya tentang transfer dana ke daerah; 

c. Adanya kecenderungan penurunan produksi dan harga Sumber Daya Alam; 

d. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Perda yg mendorong 

timbulnya biaya tinggi & menghambat investasi di daerah; 

e. Sumber pendanaan daerah terlalu bertumpu pada alokasi pusat berupa transfer 

(Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian). 

 

 Faktor Pendorong  

Sedangkan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mendorong penyelesaian 

permasalahan pelayanan Bapenda ditinjau dari Renstra Kementerian Keuangan antara 

lain : 

a. Secara intensif melakukan koordinasi, konsolidasi dan konfirmasi dengan 

Kementerian Keuangan; 

b. Adanya pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah; 

c. Penambahan alokasi DAU sebagai dasar pembiayaan minimal untuk kebutuhan 

belanja pegawai. 



 


