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1. PENDAHULUAN 

Tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah otonom kepada pemerintah pusat menjadi 

salah satu isu sentral sepanjang implementasi desentralisasi. Kontribusi Penerimaan Asli 

Daerah (PAD) dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih kecil, yang 

menandakan rendahnya kemandirian daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Rata-rata 

rasio PAD seluruh provinsi dalam 10 tahun (2012-2021) sekitar 19,6%. Fakta ini juga 

menegaskan bahwa pemerintah pusat masih mengontrol terhadap proses pembangunan 

daerah.  

Kuncoro (2014) mencatat, setidaknya beberapa penyebab utama rendahnya PAD dan 

tingginya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pertama, kurang berperannya 

perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi 

dalam bidang perpajakan. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, namun hanya sedikit 

yang bisa diandalkan. Keempat, kelemahan dalam skema pengalokasian dana transfer (grant) 

yang sebagian besar telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat.  

Tabel 1. Perbandingan Rata-rata Rasio dan Pertumbuhan PAD Provinsi NTB Tahun 2012-2021 

No. Kategori Rasio PAD Pertumbuhan 

1. Kawasan Barat Indonesia 44,6% 24,0% 

2. Kawasan Timur Indonesia 24,8% 12,5% 

3. Nasional 37,0% 19,6% 

4. Provinsi NTB 35,6% 11,4% 
Sumber: DJPK-Kemenkeu, diolah. 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat ketimpangan derajat desentralisasi fiskal antar Kawasan Barat 

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indoensia (KTI), termasuk dari sisi kinerja pertumbuhan 

PAD. Provinsi NTB yang merupakan bagian KTI memiliki rasio PAD yang lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata seluruh provinsi di kawasan, namun dengan tingkat pertumbuhan 

nominal PAD yang lebih kecil. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi NTB 

dalam memaksimalkan limpahan dampak pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah dalam 

kerangka peningkatan kemandirian daerah.  

Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi NTB optimis situasi ekonomi akan lebih stabil dan 

diklaim merupakan titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Pemprov NTB 

berharap pertumbuhan ekonomi NTB tahun ini dapat tumbuh 4,5%-5,5%, dan tingkat inflasi 

pada angka 3%-4%. Dengan asumsi ekonomi makro tersebut, Pemprov NTB seharusnya 

mendapatkan limpahan potensi penerimaan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pelayanan publik.  
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2. ANALISIS 

Nominal PAD tahun ini ditargetkan sebesar Rp 2,99 triliun atau mengalami peningkatan 

sebesar 9,1% dibandingkan pada APBD Perubahan Tahun 2022. Target pertumbuhan PAD 

dalam dua tahun terakhir cukup tinggi. Dengan demikian, rasio PAD terhadap total Pendapatan 

Daerah mengalami peningkatan signifikan menjadi 50%, atau yang tertinggi sepanjang 

pelaksanaan otonomi daerah.  

 

Pertumbuhan APBD yang progresif ini sepintas sejalan dengan focus Pemprov NTB dalam 

pengelolaan PAD tahun 2023, yaitu sebagai berikut1: 

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pendapatan daerah; 

2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, 

dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal 

sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah; 

3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 

dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik 

swasta dan lembaga keuangan non-bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi 

penyertaan modal;  

4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan 

perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur 

administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti mobil samsat keliling dan sistem 

online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini;  

5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran 

meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga 

animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih 

optimal dalam melakukan pemungutan pajak;  

6. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya 

pengawasan pengelolaan PAD di Provinsi NTB sehingga dapat diketahui 

permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;  
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat; 
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8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan 

pembayaran pajak dan retribusi daerah;  

9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database 

pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status Wajib Pajak. 

 

Kenaikan target nominal PAD yang signifikan bersumber dari peningkatan target Pajak Daerah 

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan. Nominal Pajak Daerah meningkat 

15% dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sekitar 11,5% 

dibandingkan nominal pada APBD Perubahan tahun 2022. Nominal Pajak Daerah ditargetkan 

sebesar Rp 2,03 triliun, sedangkan nominal penerimaan dari bagian laba atas penyertaan 

modal pemerintah daerah sebesar Rp 67 miliar. Adapun penerimaan dari jenis Lain-lain PAD 

yang Sah juga ditargetkan sekitar 850 miliar. 

 

 
Sumber; APBD NTB, diolah. 

 

Sepanjang periode 2007-2021, kontribusi Pajak Daerah merupakan yang terbesar terhadap 

PAD dengan rata-rata rasio sebesar 76%. Nominal dan kontribusi Pajak Daerah ke depan akan 

terus meningkat seiring perluasan basis pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kontribusi 

Retribusi Daerah tercatat paling kecil sekitar 4,1%. Lain-lain PAD yang Sah berkontribusi rata-

rata sekitar 13,8%, dan dalam dua tahun terakhir kontribusinya meningkat disebabkan adanya 

potensi besar penerimaan dari pemanfaatan aset daerah di Gili Trawangan. Selebihnya (6%) 

dikontribusikan oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.  

 

Proyeksi kenaikan derajat desentralisasi fiskal (rasio PAD terhadap total pendapatan daerah) 

Provinsi NTB tahun ini nampaknya belum terkait dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, tapi lebih kepada respon pemda dalam 

menyikapi kondisi keterbatasan ruang fiskal yang semakin menyempit dalam beberapa tahun 

terakhir, khususnya paska pandemik Covid-19. Namun, target tinggi dan optimis ini perlu 

diimbangi dengan kinerja dan pengendalian yang prima agar kecenderungan penurunan 

kinerja optimalisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulangi. 
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Gagal Optimalkan Potensi PAD  

 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil sejauh ini belum mampu dioptimalkan oleh 

Pemprov NTB sebagai potensi penerimaan PAD. Meskipun pertumbuhan rata-rata PAD tinggi, 

namun belum mencerminkan optimalisasi potensi yang ada. Sepanjang periode 2010-2021, 

realisasi pertumbuhan nominal PAD rata-rata sekitar 13,5%. Meskipun pertumbuhannya 

relative tinggi, namun tingkat kepekaannya terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah, 

yang ditunjukkan dari nilai elastisitas PAD rata-rata dalam 15 tahun terakhir hanya sebesar 0,6 

(inelastis), yang berarti nominal PAD hanya mampu tumbuh rata-rata sekitar 0,6% untuk setiap 

kenaikan 1% PDRB. 

 

Tabel 2. Elastisitas rata-rata Masing-masing Jenis Sumber Penerimaan PAD Provinsi NTB 

Tahun 2007-2023 
No. Jenis PAD Elastisitas 

Rata-rata 

Kategori 

1 Pajak Daerah 6,1 Elastis 

2 Retribusi Daerah -9,2 Inelastis 

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -37,6 Inelastis 

4 Lain-lain PAD yang Sah 0,6 Inelastis 

 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,6 Inelastis 

 

Pemprov NTB dalam tiga tahun terakhir menetapkan target penerimaan PAD di atas potensi 

minimum, namun tingkat capaiannya lebih rendah dari potensi yang ada. Berdasarkan 

perhitungan analisis tren, potensi minimum PAD yang dapat dioptimalkan sebesar Rp 2,07 

triliun, namun yang mampu digali hanya sekitar 91,0%. Capaian tersebut bahkan jauh lebih 

rendah dari yang ditargetkan dalam APBD Perubahan 2021. 

 

Tahun 2023 ini, Pemprov NTB kembali menargetkan penerimaan PAD yang jauh lebih tinggi 

dari potensi minimum dengan mempertimbangkan berbagai upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber PAD yang tersedia, serta mempertimbangkan asumsi makro ekonomi 

yang terus membaik. Namun demikian, target penerimaan tersebut perlu diimbangi dengan 

perbaikan kinerja dan kelembagaan agar seluruh potensi PAD dapat dioptimalkan, termasuk 

meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan. 

 

Tabel 3. Perbandingan Potensi Minimum PAD, Realisasi dan Target dalam APBD Provinsi NTB 

(dalam juta rupiah) 

No. Uraian Nominal (Rp) 

APBD Realisasi 

2021 

APBD Perubahan 

2022 

APBD Murni 

2023 

1. Potensi minimum PAD 2.075.828,86 2.200.913,97 2.325.999,08 

2. Proyeksi RPJMD 1.954.341,22 2.142.803,21 2.347.637,23 

3 Target PAD  2.258.283,42 2.735.041,23 2.985.278,11 

4. Realisasi PAD  1.888.456,29 - - 

5. Capaian (4/1)  91,0% - - 
Sumber: APBD NTB, diolah. 

 

Pemprov NTB sejauh ini sangat fokus mengoptimalkan potensi penerimaan dari Pajak Daerah, 

dan belum memberikan perhatian serupa pada optimalisasi potensi jenis PAD yang lain, 

khususnya Retribusi Daerah dan penerimaan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD. 

Sementara penerimaan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang 

Dipisahkan cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan dua jenis sumber PAD 

ini belum dioptimalkan dalam meningkatkan kemandirian daerah. 
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Mengoptimalkan Potensi Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan (HPKD) 

 

Penerimaan Retribusi Daerah diduga mengalami kebocoran dan perencanaan target tidak 

sesuai dengan potensi riil. Tren realisasi penerimaan Retribusi Daerah dalam empat tahun 

(2019-2021) menunjukkan kinerja yang tidak efektif. Rata-rata capaian realisasi tahunan hanya 

sekitar 41,2% dari target atau potensi yang teridentifikasi. Di sisi lain, nominal realisasi 

Retribusi Daerah pun cenderung mengalami penurunan signifikan, rata-rata sekitar 19,6% per 

tahun sepanjang 2019-2021. 

 

Indikasi ini diperkuat oleh temuan BPK pada tahun anggaran 2020, yang menemukan bahwa 

penentuan target retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; dan retribusi 

penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Koperasi UKM tidak menunjukkan potensi riil, 

dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran karcis kunjungan pada Museum NTB tidak 

dilakukan sehingga nilai penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Museum 

Negeri NTB tidak dapat diyakini kebenanarannya oleh auditor BPK.  

 

Pada tahun 2023, target PAD berkurang 17,9% dibandingkan target tahun lalu. Seluruh 

penerimaan dari objek retribusi daerah tidak mengalami peningkatan dan beberapa justru 

mengalami penurunan signifikan, meskipun asumsi makroekonomi mengalami perubahan. 

Taget objek retribusi yang tidak mengalami perubahan diantaranya, retribusi penggantian 

biaya cetak peta, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan izin trayek. 

Sedangkan objek retribusi yang mengalami penurunan nominal, yaitu retribusi pelayanan 

kesehatan (-80,2%), retribusi izin usaha perikanan (-71,7%), dan retribusi tempat rekreasi dan 

olah raga (-69,1%). Diindikasikan bahwa penetapan target penerimaan dari dua objek retribusi 

yang disebut di awal berada di bawah potensi riil (mark down). Adapun retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA) tidak dianggarkan kembali. 

 

Tabel 4. Tren Nominal Potensi Riil dan Target Retribusi Daerah Tahun 2023 (dalam juta rupiah) 
No. Objek Retribusi Daerah APBD-R 

2021 

APBD-P 

2022 

APBD-M 

2023 

Keterangan 

1 Pelayanan Kesehatan 2.225,31 6.238,28 1.238,28 Menurun, Potensi 

mark down 

2 Penggantian Biaya Cetak Peta 4,69 13,39 13,39 Tidak berubah 

3 Pemakaian Kekayaan Daerah 4.540,59 28.006,05 28.006,05 Tidak berubah 

4 Terminal  250,42 383,71 383,71 Tidak berubah 

5 Tempat 

Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

926,46 2.967,60 2.967,60 Tidak berubah 

6 Tempat Rekreasi dan Olahraga 395,84 1.012,61 312,69 Menurun, Potensi 

mark down 

7 Penjualan Produksi Usaha 

Daerah 

1.634,93 2.487,89 2.487,89 Tidak berubah 

8 Izin Trayek 114,25 165,85 165,85 Tidak berubah 

9 Izin Usaha Perikanan 167,43 2.198,10 621,98 Menurun 

10 Perpanjangan IMTA 188,24 630,38 - Tidak dipungut 

 Jumlah Retribusi Daerah 10.448,16 44.103,87 36.197,37  
Sumber: APBD NTB, diolah. 

 

Target nominal HPKD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 67,24 miliar tumbuh optimis sebesar 

11,5% dibandingkan target pada APBD-P 2022. Pada lima tahun sebelumnya (2017-2021) 

manfaat ekonomi dalam bentuk bagi hasil (deviden) yang diterima daerah atas total nilai 

investasi jangka panjang Pemprov NTB terus menurun. Penurunan tersebut diindikasikan oleh 
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rasio nominal HPKD terhadap nilai total investasi jangka panjang daerah, yang pada tahun 

2021 bernilai Rp847,86 miliar. 

 

Sebagian besar penerimaan HPKD bersumber dari deviden atau bagian laba atas penyertaan 

modal Pemprov NTB pada Bank NTB dengan rata-rata kontribusi 80,0%. Sedangkan kontribusi 

bagian laba dari PD BPR-LKP mencapai 17,5%. Adapun kontribusi PT GNE, PT Jamkrida dan 

PT Asuransi Bangun Askrida rata-rata di bawah 1,5%. Sebelum divestasi saham Pemprov NTB 

yang ada pada PT Daerah Maju Bersaing (DMB), kontribusi deviden PT DMB terhadap 

penerimaan HKPD merupakan yang terbesar (54,4%) pada tahun 2017, melebihi deviden PT 

Bank NTB. 

  

Tabel 5. Tren Realisasi Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Tahun 2018-2021 
No. Jenis PAD Capaian Realisasi Pertumbuhan 

2018 2019 2020 2021 Rerata 2019 2020 2021 Rerata 

1 Retribusi 

Daerah 

35,8% 81,6% 25,5% 22,1% 41,2% 1,0% (23,3%) (36,6%) (19,6%) 

2 Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah 

yang 

Dipisahkan 

96,4% 99,2% 100,6% 100,0% 99,1% (9,8%) 12,8% (24,3%) (7,1%) 

 

Penyebab dan Implikasi atas Rendahnya Capaian Optimalisasi PAD 

 

Rendahnya capaian dalam optimalisasi PAD Provinsi NTB disebabkan oleh beberapa hal 

sebagai berikut: 

(1) Lemahnya kemampuan perangkat daerah dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan kebijakan pendapatan yang diperlukan dalam melakukan 

optimalisasi PAD, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi; 

(2) Pelayanan perpajakan, retribusi dan BLUD belum sesuai dengan tuntutan masyarakat 

(3) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah 

(4) Rendahnya kinerja BUMD dalam mendukung kemandirian daerah 

(5) Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam upaya optimalisasi PAD oleh 

perangkat daerah yang bertanggung jawab. 

 

Situasi ini setidaknya berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, kapasitas fiskal daerah yang 

semakin terbatas dapat menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, di 

tengah makin besarnya beban belanja rutin dan tuntutan pelayanan masyarakat. Kedua, 
meningkatkan risiko menurunnya kesehatan fiskal daerah, dan menggangu keberlanjutan 

fiskal daerah serta berpotensi menambah beban utang daerah. Ketiga, dapat menghambatkan 

berfungsinya kebijakan anggaran dalam redistribusi sumber daya publik untuk mengurangi 

ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

3. REKOMENDASI 

 

Dalam rangka mendorong kemandirian daerah dan mencapai target 38,65% rasio PAD pada 

akhir periode RPJMD, Pemprov NTB perlu melakukan langkah-langkah berikut: 

1) Meningkatkan kualitas perencanaan target PAD secara terukur dan disesuaikan 

dengan potensi riil, dengan mempertimbangkan kebijakan makroekonomi dan realisasi 

tahun anggaran sebelumnya; 
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2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perpajakan, retribusi dan layanan BLUD 

3) Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung 

kemandirian daerah; 

4) Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak 

swasta maupun badan usaha milik masyarakat agar dapat memberikan manfaat secara 

ekonomi dan sosial; dan 

5) Meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dalam 

optimalisasi PAD  


