










RENSTRA Badan Pendapatan Daerah 2014-2019 i

K A T A  P E N G A N T A R

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok

Barat Nomor 14 (Tiga) Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 Tentangt Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019  yang menjadi Pedoman

seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat menyelesaikan dokumen

strategis (RENSTRA) 2014-2019.

Dokumen RENSTRA. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok

Barat merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan,  dan sasaran RPJMD/

Bupati terpilih periode 2014- 2019 untuk urusan Pendapatan Daerah selama

3 (Tiga ) tahun ke depan yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur OPD

dan mulai berlaku sejak  Januari 2017 sehingga masa berlaku Renstra

Bapenda menjadi 3 (Tiga) tahun yang sebelumnya bernama DPPKD.

Keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara

langsung menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lombok Barat yang diuraikan dalam lampiran matrik Program dan Kegiatan

tahunan Renstra.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan

membantu penyusunan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lombok Barat tahun 2017-2019, kami ucapkan terima kasih.

Gerung, Desember 2017

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

IR. HJ. LALE PRAYATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)

19650815199503 2 003
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD

adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana

Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan

demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi

dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa

depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control

terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang,

mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk

meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai

alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana

Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Dalam rangka mewujudkan good governance, Pemerintah telah

menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya pertanggungjawaban instansi

pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun

1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajib menyusun

suatu perencanaan strategis untuk lima tahun kedepan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah

awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara
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keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan regional, nasional maupun

gelobal dengan tetap mempertahankan tatanan sistem manajemen nasional.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok

Barat berupaya melakukan perumusan manajemen stratejik yang

terangkum dalam “Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019”, sebagai pedoman

operasional untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih. Dengan tersusunnya Renstra maka telah terbentuk panduan

pelaksanaan operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar

selama lima tahun ke depan.

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)

haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala

Daerah, diterjemahkan ke dalam Visi dan Misi OPD yang memuat strategi

dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi

kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan

tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman

pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi

masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana

Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi

yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk

dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja-OPD, maka

dokumen Renja-OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari

Renstra-OPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan,

maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah

mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada

Renja-OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-

OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada

RKPD.
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Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam

Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan

kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan

untuk melaksanakannya.
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Gambar. 1
Hubungan Renstra dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum
Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan

kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada

wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat  dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009

Nomor 130);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembanunan Daerah ,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang

Daerah,Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213):

18.PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 -

2019;(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3
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sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun

2017 Nomor 14);

20.Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok

Barat.

21.Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor : 061/356/Bappeda/2016

tentang Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra

PD) dan Renstra baru untuk Organisasi Perangkat Daerah Baru

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok

Barat Tahun 2017-2019 adalah sebagai penjabaran secara operasional visi,

misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk

program/kegiatan Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat selama 3

(lima) tahun setalah panyesuaian OPD baru dan berakhir sesuai masa

periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Juga dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari

PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan

perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung

selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra

Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat merupakan ’guiden line’

dalam membuat priorintas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kab.

Lombok Barat dari tahun 2017-2019. Berdasarkan hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan.

2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan umum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat Tahun 2017-2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas
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dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan program yang

ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kab. Lombok Barat dalam kurun

waktu 3 (Tiga) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Adapun tujuan

khusus antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan

dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Pendapatan DaerahKab.

Lombok Barat sebagai penjabaran visi/misi Kepala daerah terpilih selama

3 (Tiga) tahun ke depan.

2. Menerjemahkan visi/misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat dengan

berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah

direvisi pada periode berkenaan.

3. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan

dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan

lokus program/kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai

dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima

tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan

di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta

program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk

mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan

diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh

komponen stakeholders Kab. Lombok Barat.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat

Tahun 2017-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan

Tujuan, Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen lainnya serta

Sistematika Penulisan.
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BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan

DaerahKab. Lombok Barat dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan OPD.

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan OPD, terkait dengan

tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan visi dan misi Badan Pendapatan DaerahKab.

Lombok Barat serta tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai

dalam waktu tiga tahun ke depan.

BAB V STARTEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini mejabarkan tentang strategis dan arah kebijakan, target yang

berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan

misi organisasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan

kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program

yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

BAB VIII PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN UMUM PEPALYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah.
2.1.1. Gambaran Umum Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan

Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat mengelola 10 (sepuluh) jenis Pajak

Daerah dan 3 jenis Retribusi Daerah, meliputi:

Pajak Daerah

1. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan.

7. Pajak Air Tanah

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

8. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan.
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Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (Terlaksana

Thn 2013) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan

pertambangan

9. Pajak Parkir

Pajak adalah pajak atas penyelenggran tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat

penitipan kendaraan bermotor.

10.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak yangdi pungut atas tanah dan

bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan

socialekonomi yang lebih bagi orang atau badan yang mempunyai suatu

hak atasnya atau memperoleh mamfaat daripadanya.

Retribusi Daerah:

1. Retribusi Pesanggarahan/Vila

Pembayaran atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

2. Retribusi Pelayanan Pasar

Pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederhana, berupa peralatan, los dan kios yang dikelola

Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

3. Retribusi Pasar Grosir/Toko

Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis

barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Dengan adanya beberapa perubahan nomenklatur pada beberapa OPD,

maka Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat, harus

menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2019 yang berorientasi pada

kepentingan pembangunan Daerah, bersifat jangka panjang,

memberikan kekuatan terhadap perubahan dan masa depan yang

diharapkan maka harus :
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1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.

3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik.

4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

2.1.2. Tugas Pokok, dan fungsi struktur organisasi OPD

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud diatas  mempunyai tugas

memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai

dengan kewenangannya.

Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas   melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.

Fungsi

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas Badan

Pendapatan   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana strategis bidang pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang

Pendapatan, pendataan dan penetapan,pelayanan dan

Penagihanpajak dan retribusi daerah;

d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang pendapatan daerah;

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pendapatan

daerah;
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f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan Badan Pendapatan Daerah;

dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas   dan fungsinya.

Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Kepala.

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.  Bidang Pendata terdiri dari :

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

d.  Bidang Penetapan terdiri dari :

1. Sub Bidang Perhitungan;

2. Sub Bidang Penetapan;

e.  Bidang Pelayanan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;

2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;

f.  Bidang Penagihan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

i.  Kelompok Jabatan Fungsional.
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Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

padaSekretariat   mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan

perlengkapan;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;

c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan

dan kepegawaian;

d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-

undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub  Bagian sebagaimana  dimasud dipimpin  oleh  seorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data

serta informasi tentang dinas;

b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;

c. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;

d. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis

yang berhubungan dengan penyusunan program;
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e. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program

pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas;

f. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;

g. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dapat diproses lebih

lanjut;

h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan seta upaya

penyempurnaannya;

i. Menyusun Profil OPD

j. Melaksanakan pengendalian SIRUP,SILAKIP dan SISMONTEP;

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengembangan karier;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja  Sub bagian

Keuangan;

b. Membuat daftar usulan kegiatan;

c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas

umum;

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

g. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu

pemegang kas;

h. Mengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji

atas persetujuan penguna anggaran kepalaOrganisasi Perangkat

Daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna

anggaran dengan keputusan Bupati;

i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

j. Mendistibusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas

kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna

anggaran;
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k. Melaksaakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani

Surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran

kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

l. Mengevaluasi hail Program kerja;

m. Membuat laporan hasil kegiatan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian

Umum;

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan

pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,

pelaksanaan administrasi penggunaan danpemakaian kendaraan

dan rumah dinas serta penggunaan kantor;

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga  dan keamanan

lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;

d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan

kebutuhan sarana dan prasarana dinas;

e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di

lingkungan Dinas;

f. Melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas,

mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian

dinas;

g. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan

usulan kenaikan pangkat , gaji berkala pegawai, penyiapan bahan

dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan

kepegawaian;

h. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran

disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;

i. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;

j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan

memahami pekerjaannya;
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k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaan;

l. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan

Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

pendataan dan penyiapan data serta informasi terkait wajib pajak dan

potensi pajak daerah dan retribusi daerah

a. Menyusun rencana Bidang Pendataan sesuai dengan rencana kerja

Badan

b. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi baru dan

melakukan pembaharuan data secara berkala terhadap wajib pajak

yang sudah terdata dan terregistrasi di Badan.

c. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan

surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan

pendataan.

d. Mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah serta

menyusun data potensi pajak dan retribusi daerah

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung.

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  Bidang

Pendataan mempunyai fungsi

a. Pendataan wajib pajak dan retribusi daerah
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b. Pengolahan data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (PSTRD)

c. Penyusunan Daftar Induk wajib pajak dan retribusi daerah.

d. Penyusunan Data Potensi pajak dan retribusi daerah

e. Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan pendataan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya

Bidang Pendataan terdiri dari :

a. Sub s Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

(2)  Sub Bidang   sebagaimana  dimaksud  , dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang Pendataan.

(1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas   :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sesuai dengan rencana kerja Badan

b. Mendata wajib pajak dan retribusi daerah baik dengan turun

langsung ke lapangan atau dengan pemberitahuan tertulis

(penetapan secara jabatan) setelah memperoleh informasi dari

instansi/OPD terkait, media massa dan sosial serta informasi dari

masyarakat.

c. Menyiapkan dan menyampaikan formulir isian bagi wajib pajak dan

retribusi baru baik yang terdata oleh petugas dinas maupun yang

datang berdasarkan inisiatif sendiri ke Dinas .

d. Menghimpun formulir isian yang telah diisi dan dikembalikan oleh

wajib pajak dan retribusi baru serta memeriksa kelengkapan

dokumen pendukung pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.

e. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan

mendistribusikannya kepada wajib pajak bersangkutan setelah

ditandatangani oleh Kepala Dinas.
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f. Melakukan pencetakan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP);

g. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi

daerah

h. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang

berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah.

i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung

j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

k. Melaksaanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas   :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

sesuai dengan rencana kerja Badan

b. Mengolah dan memperbaharui secara berkala data subyek dan obyek

pajak dan retribusi daerah.

c. Membuat dan memperbaharui data realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan  hasil koordinasi dengan instansi terkait dan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pajak dan retribusi

daerah.

d. Menyusun Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung.

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
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a. Menyusun rencana Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja

Badana

b. Melakukan uji petik (sampling) terhadap aktivitas usaha wajib pajak

dan retribusi daerah.

c. Melakukan Pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dan retribusi

daerah.

d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi

daerah

e. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan

retribusi daerah baik yang berdasarkan hasil pemeriksaan (self

assessment) maupun yang berdasarkan penetapan secara jabatan

(official Assesment).

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung.

g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penetapan

mempunyai fungsi :

a. Pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dan retribusi dalam

melaksanakan kewajibannya.

b. Perhitungan nilai kewajiban pajak dan retribusi yang seharusnya

disetor/dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah.

c. Penetapan Nilai Pajak dan retribusi yang seharusnya di setor/bayar oleh

wajib pajak dan retribusi daerah.

d. Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan penetapan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

(1) Bidang Penetapan terdiri dari :

a. Sub Bidang Perhitungan;

b. Sub Bidang Penetapan;
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(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Bidang Penetapan.

(1) Sub Bidang Perhitungan mempunyai tugas   :

a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perhitungan sesuai dengan

rencana kerja Badan

b) Melakukan Pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan

retribusi daerah

c) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan

retribusi daerah.

d) Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah

baik yang bersumber dari hasil pemeriksaan (self assessment)

maupun penetapan secara jabatan (official assessment)

e) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang

berkaitan dengan perhitungan.

f) Menkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung.

g) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

h) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas   :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penetapan sesuai dengan

rencana kerja Badan

b. Melaksanakan uji petik (sampling) terhadap aktivitas usaha wajib

pajak dan retribusi daerah

c. Melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah baik yang

bersumber dari hasil pemeriksaan (self assessment) maupun yang

bersumber dari penetapan secara jabatan (official Assesment).

d. Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan

arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan penetapan.
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e. Membuat Surat Keputusan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP)

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik

dan saling mendukung.

g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

h. Melaksanakan tugas kedinasn yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di

Bidang Pelayanan Pajak dan retribusi daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Pelayanan mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di Bidang Pelayanan;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pelayanan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pelayanan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.

b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan.

(2)  Sub Bidang  sebagaimana dimaksud ,  dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang Pelayanan.

(1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas  :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
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b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait pada Seksi Pelayanan dan informasi;

c) Melakukan pelayanan pengelolaan pembayaran Pajak daerah dan

Retribusi,

d) Veerifikasi berkas admistrasi pelayanan pajak dan reebusi Daerah

e) Melakukan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) OPD

f) Melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi surat menyurat

sebagaimana tugas PPID yang diamanatkan dalam UU Keterbukaan

Informasi Publik

g) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

h) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;

i) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh attasan sesuai tugas

dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai tugas  :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis Seksi Pelayanan dan Pengaduan;

b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait pada Seksi Pelayanan dan informasi;

c) Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi Daerah

d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

e) Menerima Pengaduan dan memverifikasi aduan Wajib Pajak dan

Wajib Retribusi Daerah

f) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

g) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;

h) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
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i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BadanPendapatan Daerah di bidang Penagihan Pendapatan

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk tekhnis sub

bidang penagihan

b) Melaksanakan kkegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/instansi terkait pada sub bidang penagihan

d) Mengkordinasikan penagihan retribusi daerah

e) Merumuskan sasaran fungsi penagihan pajak dan retribusi daerah

f) Membina dan mengarahkan serta menyelenggarakan kegiatan fungsi

penagihan pajak dan retribusi daerah

g) Membagi tugas kepada bawahan sesuai denga pedoman kerja agar

tugas – tugas terbagi habis

h) Mengevaluasi kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja

i) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan program kerja

j) Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier

k) Menginventarisir permasalahan penagihan pajak dan retribusi daerah

secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya

l) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya sesuai dengan

perintah atasan

m) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ,  Bidang Penagihan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan ;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan
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c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan ;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang Penagihan ;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penagihan ;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihanterdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan;

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

(1) Sub Bidang  sebagaimana dimaksud  , dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang Penagihan .

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas   :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis Sub Bidang Penagihan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis Sub Bidang Penagihan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait pada Sub Bidang Penagihan;

d. melaksanakan pembukuan atas transaksi pembiayaan dan

perhitungan serta melakukan pencatatan/penatausahaan atas

transaksi keuangan;

e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang

Penagihan;

f. Mendistribusikan penyebaran SPPT, STTS dan DKHP ke masing-

masing BKP di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

g. Melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

h. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
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j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penagihansesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas   :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

d. menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset,

hutang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;

e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang

Evaluasi dan Pelaporan;

f. Melaksanakan Tugas Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)

g. Mengevaluasi setiap bulan penerimaan pajak dan retribusi daerah

h. Melakukan Monitoring terhadap pajak dan retribusi daerah

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penagihansesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud , terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
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Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan struktur Organisasi Bandan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kab.Lombok Barat terlampir.

2.2. Sumber Daya OPD

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS)

yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika.

Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya

terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang

diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang

panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS

yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk

juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat

dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi

yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan pada Badan
Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu

organisasi.

Jumlah PNS Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat Berdasarkan

Jabatan, Tahun 2014

NO ESELON FORMASI TERISI KURANG

1. II/b 33 33 0

2. III/a 13 13 0

3. III/b 10 10 0

4. IV/a 2 2 0

JUMLAH 25 25 0

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun

2016
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pangkat/Golongan pada
Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat.

Jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Berdasarkan

Pangkat /Golongan, Tahun 2016

NO BIDANG GOLONGAN

IV III II I TOTAL

1. Sekretariat 2 8 17 4 26

2. Bidang Penagihan pendapatan

Daerah

14 40 13 - z75

3. Bidang Pendataan 9 8 - 17

4. Bidang Penetapan 1 7 6 - 13

5. Bidang Pelayanan 1 6 2 - 9

JUMLAH 3 44 76 17 140

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun

2016

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada
Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

Jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Berdasarkan

Pangkat /Golongan, Tahun 2017

NO BIDANG

TINGKAT PENDIDIKAN

S2 S1/DI

V

D3/D

2/D1

SMA ke

bawah

TOTAL

1. Sekretariat 10 - 16 26

2. Bidang Penagihan pendapatan

Daerah

- 14 8 52 75

3. Bidang Pendataan - 6 1 10 17

4. Bidang Penetapan 2 4 2 5 13

5. Bidang Pelayanan - 7 - 2 9

JUMLAH 2 41 11 86 140

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun

2017
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2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian terget selama 5 (lima) tahun

disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa Misi pada Renstra 2010-

2014 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Misi 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Misi 2. Meningkatnya Apratur Pelayanan pajak yang \profesional

Misi 3. Mengembangkan sistem informasi dan datayag akuntabel

Misi 4. Meningkatkan kualitas Pelayanan pajak dan retribusi

Evaluasi terhadap Misi ini dilakukan dengan cara melihat perkembangan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Gambar 2.1.Prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Lombok Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

Dalam periode 2013 – 2016, rata-rata prosentase capaian realisasi

pendapatan Asli daerah kabupaten Lombok Baratsebesar 22,46%adalah

cendrung fluktuatif yang di hitung dari posentase realisasi tahun

sebelumnya(n-)seperti tabel diatas.
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Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Barat meningkat dari

Rp. 110,04 Milyar pada tahun 2013 menjadi 167,53 milyar tahun 2014

trend fositif terhadap capaian nominal Rupiah pada tahun 2016

menunjukan bahwa PAD terus mengalami kenaikan sehingga mencapai

angka Rp. 200,82 Milyar pada tahun 2016.

2.4. Tantangan dan Peluang (SWOT)

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

OPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar, atau suatu kondisi/ keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien,

diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan

dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam

organisasi serta situasi dan kondisi.
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Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi

merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-

faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi,

lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung,

sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi

oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan

faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

2.4.1. Analisis Faktor Internal
Memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan

internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian lima tahun ke

belakang, dapat diketahui identifikasi faktor internal sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

1. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat selama lima tahun

terakhir mengalami peningkatan.

2. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam

pengelolaan PAD bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat maupun Perda yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Badan Legistatif

Kabupaten Lombok Barat.

3. Telah berlakunya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

(SISMIOP) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

(SIMDA)

4. Pimpinan yang visible

5. Motivasi kerja pegawai baik

6. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat
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No. Uraian Kode

1. Tersedianya anggaran /dana yang memadai S1

2. Adanya Perda sebagai dasar hukum S2

3. Berlakunya SIMDA dan SISMIOP S3

4. Pimpinan yang visible S4

5. Motivasi kerja pegawai baik S5

6.
Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan

misi Badan

S6

b. Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek

pajak dan pelayanan pajak belum memadai. Begitupun sarana

dan prasarana yang menunjang sistem pengarsipan arus

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

2. Sumber daya manusia yang memiliki keilmuan perpajakan belum

memadai. Begitupun sumber daya manusia yang memiliki

keahlian/sertifikat sebagai Fungsional Penyidik Pajak Daerah dan

Fungsional Juru Sita Pajak Daerah belum ada.

3. Database Wajib Pajak PBB-P2 yang perlu diperbarui mengingat

pelimpahan wewenang dan penyerahan database PBB-P2 baru

saja terlaksana.

4. Kualitas Pelayanan belum optimal

5. Lemahnya penegakan aturan di bidang Perpajakan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

No Uraian Kode

1.
Sarana dan Prasarana kerja terbatas/belum

memadai
W1

2. SDM belum memadai W2

3. Database WP PBB-P2 belum up to date W3

4. Kualitas pelayanan belum optimal W4

5. Lemahnya penegakan aturan W5
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2.4.2. Analisis Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunity)

1. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang

semakin tinggi

Seiring semakin meningkatnya perekonomian masyarakat,

diduga berbanding lurus dengan frekuensi transaksi

penjualan tanah dan bangunan yang mempengaruhi Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun

peningkatan penerimaan pada sektor pajak daerah dan

retribusi daerah lainnya. Begitu pula dengan perumbuhan

penduduk yang cukup pesat meningkatkan permintaan akan

kebutuhan perumahan yang pada akhirnya menimbulkan

potensi Pajak PBB-P2.

2. Letak geografis yang strategis

Dari aspek geografis, Kab. Lombok Barat mempunyai

kedudukan yang strategis karena terletak pada lintas

perhubungan darat (Aceh-Atambua) dan Alur Laut

kepulauan Indonesia (ALKI). Dengan panjang garis pantai

192 km, terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata

utama Indonesia (Bali-Toraja-Komodo) dan tercatat sebagai

world coral reef centre (pusat keanekaragaman hayati dunia)

merupakan potensi bagi sektor Pariwisata sebagai daerah

destinasi pariwisata unggulan, yang berpengaruh terhadap

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

3. Koordinasi internal dan eksternal yang tertata rapi

4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.

5. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat

6. Dukungan eksekutif dan legislatif

No Uraian Kode

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi O1

2. Letak geografis yang strategis O2

3. Koordinasi internal dan eksternal yang tertata rapi O3
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4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer. O4

5. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat O5

6. Dukungan eksekutif dan legislatif O6

b. Tantangan/Ancaman (Threat)
1. Kondisi sosial politik dan keamanan yang tidak stabil.

Satu per tiga pendapatan Pajak Daerah bersumber dari Pajak

Hotel. Tamu-tamu hotel didominasi oleh wisatawan asing

yang mana animo kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat

dipengaruhi oleh faktor situasi keamanan Negara Republik

Indonesia umumnya. Oleh karenanya situasi kemanan yang

kondusif menjadi salah satu modal berharga peningkatan

Pajak Hotel di Kabupaten Lombok Barat.

2. Masyarakat semakin kritis

Karakter penduduk Kab. Lombok Barat yang heterogen

menjadi satu pijakan dalam mendesain formulasi kebijakan

pemerintah, khususnya di bidang perijinan objek pajak

Hiburan, yang selaras dengan nuansa adat istiadat dan

agama. Pada era keterbukaan keperti saat ini, masyarakat

semakin kritis menyikapi transparansi laporan keuangan

Pemerintah kab. Lombok Barat.

3. Masyarakat Agraris

Penduduk Kabupaten Lombok Barat yang sebagian besar

bekerja pada sektor agraria dengan golongan penghasilan

menengah ke bawah, memberikan tantangan tersendiri

dalam formulasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

4. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi

rendah
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No Uraian Kode

1.
Kondisi sosial politik dan keamanan yang tidak

stabil. T1

2. Masyarakat semakin kritis T2

3. Masyarakat Agraris T3

4.
Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah T4

5.
Rendahnya kesadaran masyarakat membayar

pajak T5

2.4.3. Rumusan permasalahan strategis yang akan dihadapi
Dari beberapa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang dihadapi,

perlu dirumuskan secara matang dengan harapan mendorong pelaksanaan

pengelolaan keuangan yang tertib, taat peraturan perundang-undangan,

transparan dan bertanggungjawab. Perumusan melalui analisis SWOT

membantu pemilahan isu strategis sebagai berikut:

a. Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity(Isu Strategis-

SO).

1. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.

Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah tujuan

wisata utama Indonesia (O2), memberikan potensi masuknya arus

wisatawan asing yang cukup besar. Adanya pemimpin yang visioner

(S4), komitmen (S6) dan motivasi (S5) aparatur dan didukung oleh

tersedianya anggaran yang memadai (S1) sangat menunjang untuk

melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak

Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan lainnya

adalah dengan pemanfaatan teknologi internet (O4) yang akan

dibangun untuk strategi pengawasan transaksi Pajak Hotel, restoran

dan Hiburan secara online.

2. Penguatan basis pajak PBB-P2 melalui pemetaan zonasi nilai tanah

sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak PBB-P2.
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Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi (O1) akan menciptakan

demand pada sektor perumahan, pertumbuhan ekonomi yang cukup

pesat (O1) akan menimbulkan clustering effect dimana golongan

ekonomi menengah ke atas cenderung mengelompok pada perumahan

elit. Motivasi kerja aparatur (S5) untuk menggunakan SISMIOP

sebagai basis data (S3) yang didukung oleh kepemimpinan (S4) dan

pendanaan yang mencukupi (S1) akan menciptakan pemetaan zonasi

nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP, melalui koordinasi dengan

instansi terkait (O3) dan pembahasan antara pihak eksekutif dan

legislatif (O6) pemetaan zonasi nilai tanah tersebut akan diundangkan

(S2) sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui koordinasi dengan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi (O1) akan menciptakan

demand pada sektor perumahan, sehingga akan semakin menambah

PAD sektor BPHTB. Motivasi kerja aparatur (S5) yang didukung oleh

kepemimpinan (S4) dan pendanaan yang mencukupi (S1) sangat

menunjang untuk melakukan strategi peningkatan BPHTB melalui

koordinasi dengan PPAT.

b. Isu Strategis kombinasi antara Strengh dengan Threat (Isu Strategis- ST).

1. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah

tentang pajak dan retribusi daerah.

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat berupa resistensi (penolakan) terhadap

perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T4),
rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan

retribusi daerah (T5) yang bila tidak direspon secepatnya akan

mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa

adanya anggaran yang memadai (S1), adanya perda sebagai dasar

hukum (S2) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat

dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan

penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah

yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat

sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi

dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.
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2. Melakukan penegakan aturan (law enforcement).

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain

berupa kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil (T1) dan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi daerah (T5) dengan kekuatan internal seperti adanya

peraturan daerah sebagai dasar hukum (S2), komitmen pimpinan dan

staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk

melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan

memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik

terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan

tugas, maupun terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja dan sering

melanggar aturan melalui kerjasama dengan instansi penegak hukum

(O3).

3. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah struktur

pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih didominasi oleh

sektor Agraria (T3), dengan ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil,

kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya Pimpinan

yang visionaris (S4) dan didukung oleh adanya perda sebagai dasar

hukum (S2) diharapkan mampu menelurkan kebijakan perpajakan

daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan

menengah ke bawah.

c. Isu Strategis kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu

Strategis- WO)

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat seperti database Wajib Pajak belum up to

date(W3), kualitas pelayanan belum optimal (W4), kondisi ini harus

direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang

tersedia yakni Dukungan Eksekutif dan legislatif (O6), dan adanya

kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O5), akan

sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas

SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki

kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas
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secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang

perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi

PAD dan aplikasi sistem komputer SISMIOP atau SIMDAmaupun

dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerahyang

disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang

sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

2. Mengoptimalkan Koordinasi

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat antara lain berupa pendataan yang tidak

efektif (W3) dan rendahnya kualitas pelayanan (W4) yang mana dapat

mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya

dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa Dukungan Eksekutif

dan legislatif (O6) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural

dan fungsional (O5) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal

sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam

pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal

dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi

dalam meningkatkan PAD.

3. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat berupa sarana dan prasarana kerja yang

tidak memadai (W1), yaitu tidak memadainya ruang kerja/pelayanan

dan sistem pengarsipan yang kurang memadai, rendahnya kualitas

pelayanan (W4) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja

dengan memanfaatkan peluang yang ada dukungan pendanaan yang

memadai (S1)dan koordinasi internal (O3) antara pejabat pengadaan

barang/jasa dengan pejabat penatakelolaan keuangan OPDakan

sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan

prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam

pengelolaan PAD.

d. Isu Strategis Weakness dengan Threat (Isu Strategis- WT)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan

dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsif

berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta
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menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini

mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam

posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman.

Berdasarkan telaahan di atas, dapat diidentifikasikan isu-isu strategis pada

Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan.

Isu ini dimunculkan karena selama ini Wajib Pajakpada sektor Hotel,

Restoran dan Hiburan umumnya tidak pernah menyetorkan kewajiban

pajaknya secara optimal. Untuk itu diperlukan suatu tindakan

pengawasan atas transaksi yang terjadi pada ketiga sektor tersebut

secara sistematik, terus menerus dan komprehensif. Selain

pengawasan langsung pada kenyataan di lapangan, Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat melakukan upaya terobosan

dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mengawasi transaksi

pada ketiga sektor tersebut secara online.

2. Bagaimana penguatan basis pajak PBB-P2 melalui pemetaan zonasi

nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak

PBB-P2.

Isu ini dimunculkan karena semenjak pengalihan PBB-P2 menjadi

pajak daerah pada tahun 2012 (efektif pada 1 Januari 2013), basis

data maupun nilai NJOP data perolehan dari KPP Pratama bersifat

tidak relevan dan up to date, sehingga upaya peningkatan PAD melalui

PBB-P2 dapat dimungkinkan melalui langkah pemutakhiran data

SISMIOP.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui koordinasi dengan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Isu ini dimunculkan mengingat perumbuhan penduduk yang semakin

pesat menimbulkan permintaan (demand) terhadap penyediaan

kebutuhan perumahan, merupakan potensi atas masuknya

penerimaan BPHTB.

4. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat



Renstra Bapenda 2017 – 2019 (setelah perubahan OPD) 40

Isu ini dimunculkan mengingat struktur pekerjaan masyarakat

Lombok Barat yang masih didominasi oleh sektor Agraria, dengan

ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil dan kondisi ekonomi yang

menengah ke bawah. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian

untuk menciptakan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak

memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

4. Bagaimana mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai

peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Isu ini dimunculkan mengingat kurangnya atau ketidaksadaran

masyarakat akan pemahaman pentingnya peran pajak dalam

pembangunan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan

(self assessment) usahanya sebagai Wajib Pajak. Sebagai contoh,

beberapa Villa di wilayah Kecamatan Batulayar tidak diakui sebagai

objek pajak oleh pemiliknya, padahal kenyataan di lapangan seringkali

disewakan.

5. Bagaimana melakukan penegakan aturan (law enforcement) terhadap

internal aparatur yang melanggar peraturan dan Wajib Pajak yang

lalai.

Isu ini dimunculkan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur dan

penindakan hukum mengingat pajak bersifat hal yang memaksa

terhadap Wajib Pajak.

6. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparatur.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat kekurangan

pegawai dengan keilmuan tertentu, seperti tenaga fungsional Penyidik

Pajak Daerah, Juru Sita Pajak Daerah dan Akuntan Pengelolaan

Keuangan Daerah. Apabila tidak diantisipasi akan mengganggu

kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

7. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi internal dan eksternal dalam

hal pengelolaan PAD dan pengelolaan keuangan daerah.

Isu ini dimunculkan karena suatu sistem kerja yang baik dimulai dari

koordinasi kerja yang tertata rapi agar output yang diinginkan dapat

terlaksana secara optimal.

8. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang nyaman dan

mencukupi, agar motivasi kerja pegawai dapat ditingkatkan.
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Isu ini dimunculkan karena suasana ruangan kerja yang berantakan

mengingat bertambahnya pegawai tidak diikuti dengan penambahan

ruangan/gedung kantor, serta tidak adanya sistem pengarsipan yang

baik.

3.3. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor

kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat ke depan mampu meningkatkan

efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan

daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara

kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, seminar atau

simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam

melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kab. Lombok

Barat.

2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang

belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan

dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.

3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja dan pengawasan

pemungutan PAD melalui pemanfaatan teknologi internet maupun

secara manual.

4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut

(fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam

bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman

dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan

target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan

institusi/lembaga kajian.

5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM)

dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
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6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau

wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui

rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar

negeri.

ANALISIS SWOT

Kekuatan (S)

1. Dukungan regulasi
2. Dukungan

pendanaan

Kelemahan (W)

1.SDM dengan keilmuan
akuntansi, Fungsional
Juru Sita dan Penyidik
Pajak Daerah belum ada

2.Sarpras belum memadai.
Peluang (O)

1. Meningkatnya
perekonomian
masyarakat

2. Posisi strategis
dalam dunia
pariwisata

3. Kemudahan
berkoordinasi
dengan Pusat
dan Provinsi

Strategi (S-O)

1. Dukungan
pendanaan guna
pendataan Wajib
Pajak, penentuan
NJOP PBB-P2 dan
verifikasi
adminintrasi
BPHTB

2. Pembentukan Tim
Pengawasan
Transaksi Pajak
PHR Online

3. Koordinasi dana
perimbangan

Strategi (W-O)

1.Penyediaan sarpras dalam
rangka memperdekat dan
mempermudah akses
pelayanan masyarakat

2.Koordinasi dengan Diklat
Kemenkeu untuk
pelatihan Fungsional
Juru Sita dan Penyidik
Pajak.

Tantangan (T)

1. Aspek
keamanan

2. Masyarakat
semakin kritis

3. Struktur
lapangan
pekerjaan masih
didominasi
sektor agraria

Strategi (S-T)

1. Koordinasi dengan
intansi penegak
hukum dalam hal
penegakan
peraturan
perpajakan.

2. Meningkatkan
jangkauan
keterbukaan akses
informasi publik

3. Kebijakan regulasi
perpajakan daerah
yang pro poor

Strategi (W-T)

1.Meningkatkan kapasitas
sumber daya aparatur

2.Meningkatkan kode etik
pegawai dalam
menghadapi tuntutan
akuntabilitas kinerja dan
transparansi
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu wujud kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah

Pusat dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai suatu langkah

stategis dan fundamental dalam membangun hubungan keuangan antara

pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang PDRD ini memberikan

kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan sehingga

dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sistem anggaran daerah adalah sistem anggaran berbasis kinerja

(Performance Budgeting System) yang lebih menitikberatkan pada keluaran

(Output Oriented) dan hasil (Outcome Oriented). Sistem anggaran berbasis

kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran

tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri

Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat sebagai lembaga yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang penarikan pajak daerah , memiliki

keluaran (output) adalah tercapainya target pendapatan daerah serta sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi

terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus
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menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut

kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali

potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam

upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan

intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan

prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan

perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan

pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim

pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang pendapatan

daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara

mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan

pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang

mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait

dengan penerimaan atau pendapatan daerah.Sebagai proses terealisasinya

penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan

rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembangunan di daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat

menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan

sekaligus memotivasi dan memberi nsemangat yang senantiasa mewarnai

polapikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat haruslah sejalan

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Arah Pembangunan Daerah Jangka

Menengah. Untuk itu diperlukan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Terpilih.

Visi Pembangunan Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2019:
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“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri,
Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju.”

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kab. Lombok Barat sebagai

subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, meliputi

segenap lapisan masyarakat Kab. Lombok Barat. Upaya tersebut adalah

menjadi tugas aparatur Pemerintah Kab. Lombok Barat. Dibawah

kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup

masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan

bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan

secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan

partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang unggul memiliki arti kemampuan masyarakat untuk

bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang. Untuk

meningkatkan keunggulan masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan

infrastruktur penunjang sektor unggulan dengan mengkolaborasikan peran

ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan human capital berbasis

kearifan budaya lokal. Keunggulan tersebut tidak telepas dari peran serta

pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan yang memiliki spirit serta

etos kerja untuk meraih yang terbaik.

Masyarakat yang mandiri mengandung makna mampu memanfaatkan

potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pemanfaatan sumber

daya alam demi kelancaran pembangunan yang berkelanjutan dengan

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tanpa

melepaskan budaya asli sebagai identitas yang melambangkan

keanekaragaman suku di Indonesia.

Masyarakat yang sejahtera bermakna pembangunan kualitas

kesehatan dan pendidikan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan

perkembangan regional dan global, sehingga mampu bekerja produktif

untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Masyarakat yang bermartabat mengandung makna meningkatkan

eksistensi dan kebanggaan menjadi bagian dari suatu society dalam ruang
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wilayah Kabupaten Lombok Barat yang akan dicapai dengan menciptakan

ikon pembangunan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam

berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi acuan penjabaran

misi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat adalah Misi Pertama

“Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk
mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Profuktif)” yang

bertujuan diantaranya Meningkatkan Kapasitas Fiskal
Daerah/Pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasaran Tercapainya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
Hubungan keuangan Pusat dan Daerah timbul sebagai konsekuensi

dari adanya pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan,

antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkat

pemerintahan berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, urusan

pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan

absolut yang meliputi  politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, dan agama merupakan urusan yang mutlak

menjadi urusan Pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Selain urusan mutlak tersebut, terdapat bagian dari urusan pemerintahan

yang bersifat konkuren yang dapat dilakukan secara bersama antara Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Distribusi urusan pemerintahan antara

tingkat pemerintahan tersebut dilakukan dengan kriteria eksternalitas,

akuntabilitas dan efisiensi. Ketiga level pemerintahan tersebut dapat saja

melakukan kegiatan dalam satu urusan, namun berbeda dalam hal cakupan

atau jenis kegiatannya. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Pusat

berwenang untuk melaksanakan berbagai urusan di luar urusan absolut

sepanjang urusan tersebut memiliki eksternalitas nasional dan

internasional.
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3.4.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Terkait Urusan
Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan tersebut, sumber-

sumber keuangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai

daerah otonom, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan

retribusi (local taxing power). Pemberian kewenangan untuk mengenakan

pajak dan retribusi dimaksudkan agar daerah dapat menyediakan

pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Namun demikian,

perbedaan dalam pertimbangan pembagian urusan pemerintahan dan

kewenangan perpajakan mengakibatkan terjadinya ketimpangan vertikal

antara Pusat dan Daerah. Artinya, pembagian urusan tidak selalu bisa

diselaraskan dengan pembagian kewenangan perpajakan. Terdapat

hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat harus

mengalokasi dana perimbangan kepada daerah untuk mendanai urusan-

urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Selain pemberian dana

perimbangan tersebut, Pemerintah pusat juga memberikan sumber

pendanaan lainnya berupa hibah dan pinjaman.

Salah satu esensi desentralisasi fiskal adalah adanya pemberian

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing

power) dan retribusi. Kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut telah

diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang 28  Tahun 2009 merupakan

pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2000 yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2010. Undang-undang tersebut merupakan langkah strategis untuk

memperkuat desentralisasi yang lebih ideal. Beberapa perubahan kebijakan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Kebijakan dalam penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(PDRD) dari open-list system menjadi closed-list system. Salah

satupertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk

memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai

jenis pungutan daerah yang wajib dibayar, serta meningkatkan

efisiensi pemungutan PDRD. Dengan closed-list system, pemerintah

daerah hanya dapat memungut jenis PDRD yang tercantum dalam
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undang-undang. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah didorong

untuk mengoptimalkan pemungutan PDRD dengan landasan

hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang

perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment), melalui

beberapa kebijakan, yaitu:

a. memperluas basis PDRD yang sudah ada, seperti perluasan

basis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang meliputi kendaraan

Pemerintah/TNI/ Polri, Pajak Hotel termasuk persewaan

ruangan, Pajak Restoran termasuk jasa boga/katering, dan

Retribusi Izin Gangguan yang juga mencakup ketertiban

lingkungan dan keselamatan kerja;

b. menambah jenis PDRD, seperti Pajak Sarang Burung Walet,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),

RetribusiPelayananTera/TeraUlang, Retribusi Pelayanan

Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selain itu, khusus untuk

jenis retribusi daerah masih dibuka peluang untuk ditambah

jenisnya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-

undang dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

c. menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah,

seperti PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBBKB), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan kebijakan ini,

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah

sekaligus sebagai kompensasi hilangnya penerimaan dari

beberapa jenis pungutan daerah akibat dari adanya

perubahan dari open-list system menjadi closed-list system;

dan

d. memberikan diskresi penetapan tarif pajak.  Pemerintah

daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk
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menetapkan besaran tarif pajak daerah, namun tidak boleh

melebihi tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009. Kecuali Pajak Rokok, seluruh

jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun

2009 diberikan batas tarif maksimum. Kebijakan ini

memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk

memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat

berkaitan dengan pemungutan pajak daerah.

3. Memperbaiki sistem pengelolaan PDRD melalui kebijakan bagi hasil

pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti, serta

kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Kebijakan

bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggung jawab

pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya

yang diperlukan oleh kabupaten/ kota dalam melaksanakan

fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, dengan adanya kebijakan earmarking, dapat

menjamin bahwa sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu

dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang dapat

dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan

mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi

sistem preventif dan korektif.

Pelaksanaan pemungutan PDRD tersebut dilakukan melalui

penetapan peraturan daerah (Perda). Setiap Rancangan Perda (Raperda)

tentang PDRD, sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi

terlebihdahulu. Untuk Raperda Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur

dan untuk Raperda Provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi

Raperda yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri tersebut

dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Setelah Raperda dievaluasi dan disampaikan kepada pemerintah

daerah yang bersangkutan, Raperda disesuaikan dengan hasil evaluasi dan

kemudian ditetapkan menjadi Perda. Perda yang sudah ditetapkan dapat

dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

Pembatalan Perda yang semula dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
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diubah dengan Peraturan Presiden. Hal ini dilakukan dalam rangka

memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap

pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang PDRD dapat dikenakan sanksi berupa

penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi

hasil atau restitusi.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan

kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif khususnya

bagi pemerintah daerah. Dampak positif yang diharapkan antara lain,

pemerintah daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan

kondisi daerah masing-masing, munculnya competitiveness antar

pemerintah daerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik,

terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik antara pemerintah daerah

dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung

jawab pembangunan karena didukung dengan adanya kejelasan, kepastian

dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada, serta pertumbuhan ekonomi

daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang

memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana

perekonomian.

3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup strategis (KLHS).
1. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.

Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah

tujuan wisata utama Indonesia, memberikan potensi masuknya

arus wisatawan asing yang cukup besar. Sesuai Perda Kab.

Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, pasal 26

menyebutkan kawasan peruntukan wisata diarahkan pada:

a. kawasan wisata alam direncanakan di Pantai Senggigi dan

sekitarnya, Kawasan pantai Sekotong dan sekitarnya,

Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili Tangkong, Gili Nanggu,

Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili

Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili

Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak
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Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong,

Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang, Pantai Induk, Pantai

Cemare, Pantai Kuranji, Gunung Pengsong, Kawasan

Suranadi, dan Kawasan Wisata Sesaot;

b. kawasan wisata budaya direncanakan pada Kawasan Taman

Narmada, Kawasan Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan

Gerabah Banyumulek di Kecamatan Kediri;

Mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Lombok Barat yang didominasi oleh pendapatan dari Sektor

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan maka adanya

hambatan/kendala berupa jarak yang cukup signifikan antara

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Wajib

Pajak Hotel/Restoran cukup mempengaruhi dalam hal

pengawasan atas ketaatan membayar pajak.

Adanya pemimpin yang visioner, komitmen dan motivasi

aparatur dan didukung oleh tersedianya anggaran yang

memadaisangat menunjang untuk melakukan kegiatan

pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan lainnya adalah

dengan pemanfaatan teknologi internetyang akan dibangun

untuk strategi pengawasan transaksi yang berkenaan dengan

Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara online.

2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah mengenai permukiman

perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi

diantaranya dengan sistem transportasi masal diarahkan pada

perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, Gunung

Sari, Labuapi; dan permukiman perdesaan dengan kepadatan

rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan

sarana dan prasarana produksi serta pengolahan diarahkan di

kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi

Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur,

Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot,

Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbung,

Sigerongan, Duman, Penimbung, dan Mambalan.
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Kaitan RTRW mengenai Pemukiman dan Tugas Pokok Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah adanya Pajak

Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika ada

kegiatan pemindahtanganan atas tanah dan bangunan.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menciptakan

demand pada sektor perumahan, pertumbuhan ekonomi yang cukup

pesat akan menimbulkan clustering effect dimana golongan ekonomi

menengah ke atas cenderung mengelompok pada perumahan elit.

Motivasi kerja aparatur untuk menggunakan SISMIOP sebagai basis

data PBB-P2 yang didukung oleh kepemimpinan dan pendanaan yang

mencukupi akan menciptakan pemetaan zonasi nilai tanah sebagai

dasar penentuan NJOP, melalui koordinasi dengan instansi terkaitdan

pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif pemetaan zonasi

nilai tanah tersebut akan diundangkan sehingga mempunyai

kekuatan hukum tetap.Hal yang sama juga berlaku untuk BPHTB

dimana dibutuhkan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT).

3.6. Penentuan Isu Isu Strategis
3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Terkait Urusan Pendapatan
Daerah
1. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat

memungut jenis PDRD yang tercantum dalam undang-undang. Hal

ini mengakibatkan Pemerintah Daerah harus mengintensifikasikan

sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan tarif pajak

yang memenuhi unsur keadilan

2. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.

Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah

tujuan wisata utama Indonesia, memberikan potensi masuknya

arus wisatawan asing yang cukup besar. Adanya pemimpin yang

visioner, komitmen dan motivasi aparatur dan didukung oleh

tersedianya anggaran yang memadai sangat menunjang untuk

melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan
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lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi internet yang akan

dibangun untuk strategi pengawasan transaksi Pajak Hotel,

restoran dan Hiburan secara online.

3. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah

tentang pajak dan retribusi daerah.

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat berupa resistensi (penolakan) terhadap

perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi, rendahnya

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan

retribusi daerah yang bila tidak direspon secepatnya akan

mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa

adanya anggaran yang memadai, adanya perda sebagai dasar

hukum dan komitmen pimpinan dan stafdapat dimanfaatkan

untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara

intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan

retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan

kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban

sebagai Warga Negara yang baik.

4. Melakukan penegakan aturan (law enforcement).

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara

lain berupa kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil dan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi daerah  dengan kekuatan internal seperti adanya

peraturan daerah sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan

staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk

melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan

memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik

terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam

melaksanakan tugas, maupun terhadap Wajib Pajak yang dengan

sengaja dan sering melanggar aturan melalui kerjasama dengan

instansi penegak hukum.

5. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah

struktur pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih



Renstra Bapenda 2017 – 2019 (setelah perubahan OPD) 54

didominasi oleh sektor Agraria, dengan ciri-ciri: pendapatan yang

relatif kecil, kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh

karenanya Pimpinan yang visionaris dan didukung oleh adanya

perda sebagai dasar hukum diharapkan mampu menelurkan

kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan

masyarakat golongan menengah ke bawah.

6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat seperti database Wajib Pajak belum up

to date, kualitas pelayanan belum optimal, kondisi ini harus

direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang

yang tersedia yakni Dukungan Eksekutif dan legislatif, dan adanya

kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional, akan

sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas

SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki

kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan

tugas secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang

perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi

PAD dan aplikasi sistem komputer SISMIOP atau SIMDA maupun

dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan

perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan

dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

7. Mengoptimalkan Koordinasi

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat antara lain berupa pendataan yang

tidak efektif dan rendahnya kualitas pelayanan yang mana dapat

mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan

pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa

Dukungan Eksekutif dan legislatif dan adanya kesempatan

mengikuti diklat struktural dan fungsional melalui suatu

Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja

dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat

membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait
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sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan

PAD.

8. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Lombok Barat berupa sarana dan prasarana kerja

yang tidak memadai, yaitu tidak memadainya ruang

kerja/pelayanan dan sistem pengarsipan yang kurang memadai,

rendahnya kualitas pelayanan perlu direspon segera guna

meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada

dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi internal

antara pejabat pengadaan barang/jasa dengan pejabat

penatakelolaan keuangan OPDakan sangat mendukung untuk

melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka

meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi OPD

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat

mengambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan

sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai

pola pikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat haruslah sejalan

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Arah Pembangunan Daerah Jangka

Menengah. Untuk itu diperlukan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Terpilih.

Visi Pembangunan Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019:

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri,
Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju.”

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kab. Lombok Barat sebagai

subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, meliputi

segenap lapisan masyarakat Kab. Lombok Barat. Upaya tersebut adalah

menjadi tugas aparatur Pemerintah Kab. Lombok Barat. Dibawah

kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup

masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan

bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan

secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan

partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang unggul memiliki arti kemampuan masyarakat untuk

bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang. Untuk

meningkatkan keunggulan masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan

infrastruktur penunjang sektor unggulan dengan mengkolaborasikan peran

ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan human capital berbasis

kearifan budaya lokal. Keunggulan tersebut tidak telepas dari peran serta
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pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan yang memiliki spirit serta

etos kerja untuk meraih yang terbaik.

Masyarakat yang mandiri mengandung makna mampu memanfaatkan

potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pemanfaatan sumber

daya alam demi kelancaran pembangunan yang berkelanjutan dengan

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tanpa

melepaskan budaya asli sebagai identitas yang melambangkan

keanekaragaman suku di Indonesia.

Masyarakat yang sejahtera bermakna pembangunan kualitas

kesehatan dan pendidikan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan

perkembangan regional dan global, sehingga mampu bekerja produktif

untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Masyarakat yang bermartabat mengandung makna meningkatkan

eksistensi dan kebanggaan menjadi bagian dari suatu society dalam ruang

wilayah Kabupaten Lombok Barat yang akan dicapai dengan menciptakan

ikon pembangunan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam

berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat merupakan

rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat melalui penyelenggaraan tugas dan

fungsi. Visi memiliki nilai yang ingin dicita-citakan, menggambarkan arah

yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai

melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam 3 (Tiga) tahun

mendatang. Visi haruslah disertai penjelasan yang lebih operasional

sehingga dapat dimenegerti atau dijadikan acuan oleh seluruh pemangku

kepentingan pelayanan OPD. Sebuah visi yang baik adalah visi yang realistis

atau layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang

demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat

telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang
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dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kabupaten

Lombok Barat yaitu :

VISI BADAN PENDAPATAN DAERAH 2016-2019

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Aparatur
yang Profesional”

Penjelasan Makna Visi

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan Tugas Badan

Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat yang tertuang dalaam Peraturan

Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat harus didukung oleh Aparatur yang Profesional, dimana

Profesional berarti tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

yang memenuhi kualifikasi di bidang perpajakan. memiliki etos kerja dan

moral etika yang bersih.

Misi
Disamping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh

suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi

tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.

Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka

organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan

usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Daerah  Kabupaten Lombok

Barat yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama.

Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah

untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan

Profuktif).

2. Misi Kedua.

Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos

kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).

3. Misi Ketiga.
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Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang

dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan

Berbudaya).

4. Misi Keempat.

Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan

kelestarian dan keseimbangan (Lobar Lestari).

5. Misi Kelima.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempu

beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global

(Lobar Sehar dan Cerdas).

6. Misi Keenam.

Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (Lobar Bermartabat).

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kab. Lombok Barat adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah telah mengatur sistem perpajakan daerah yang

bersifat closed system dimana Pemerintah Daerah tidak

diperbolehkan melakukan inovasi bentuk pajak baru, hal ini

dimaksudkan untuk melindungi arus perekonomian dan

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karenanya Misi

meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan cara melakukan

pemutakhiran data wajib pajak (langkah intensifikasi) dan upaya

pendataan terhadap wajib pajak baru (langkah ekstensifikasi).

2. Meningkatkan Aparatur pelayanan pajak yang Profesional;
Misi ini merupakan upaya peningkatkan kualitas sumber daya

manusia di bidang perpajakan, penerapan pengelolaan organisasi

pemerintahan dan operasional Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat yang mengacu pada standar SPM dan SOP yang

memadai sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlenggara

secara lebih efektif dan efisien.
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3. Mengembangkan sistem informasi dan data yang akuntabel

Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab

dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat

mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi.

Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam

informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis

lingkungan eksternal dan internalnya, karena aktifitas manajemen

dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan informasi dalam

pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai instansi

yang melayani dan mengelola pendapatan daerah di dalam

melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh informasi

data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan

informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek

pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah,

sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan secara

internal  penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan

vertical, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga

terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak /retrebusi Daerah.

Kwalitas pelayanan artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang

administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan

administrasi umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif

dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan

pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga

pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor

kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari

pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.
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Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi

organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian,

tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan

misi.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses

perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran

adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat

dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin

dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

untuk 3 (Tiga) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kab.

Lombok Barat dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil

dan dapat dicapai,  berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan

tujuan, indikator, satuan, target , sasaran, indikator sasaran, dari

masing-masing misi sebagai berikut:

TABEL : 4.1 Sebagai Berikut :
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TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD.

No Tujuan Sasaran Indikator
sasaran Stn Kondis awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

Kondis
akhirTarget 16 Target 17 Target 18 Target 19

2 3 4 5

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1

Optimali
sasi
penerima
an
Pendapat
an Asli
Daerah.

Meningkat
nya
penerimaa
n
Pendapata
n Asli
Daerah.

Jumlah
penerimaa
n
pendapata
n asli
daerah
(PAD)

Rp
200,821,4
07,039.19

200,821,407,
039.19

215.883.01
2.567.13

232.074.23
8.509.66

249.479.8
06.397.88

249.479
.806.39
7.88

Naik
rata-
rata
7.5%
per
tahun.

2

Meningk
atnya
kwalitas
aparatur
pengelola
pajak/re
trebusi
daerah.

Tersediany
a aparatur
Pemeriksa
pajak,Juru
sita pajak
dan penilai
Pajak yang
profesional

Jumlah
aparatur
Pemeriksa
pajak,Juru
sita pajak
dan penilai
Pajak yang
memadai.

Org 17 0 2 2 2 23

3

Mengem
bangkan
siatem
Informas
i dan
data
potensi
WP yang
akuntabl
e

Meningkat
nya
jumlah
potensi
Wajib P
ajak yang
akurat dan
Akuntable

Jumlah
wajib pajak
(WP)

WP 201.056 - 201.056 205.077 209.179 213.362

213.362
(naik
rata-rata
2%
pertahun
)
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4

Terwujud
nya
kepuasan
masyarak
at pada
pelayan
pajak
\daerah

Meningkatn
ya kepuasan
masyarakat
atas
pelayanan
pajak dan
retrebusi

Indeks
kepuasan
masyarakat

% 65% 65 70 70 70%

5

Terwujudnya tatakelolapemerintahan yangbaik
meningkatnyaakuntabilitaskinerja OPD Nilai AKIP

OPD Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Prosentase
penurunan
temuan
hasil
pengawasa
n
eksternal
/internal

Prosentase
temuan
hasil
pengawasa
n
internal/ek
sternal
yang
ditindaklan
juti.

80 100% 100 100 100 100%

CATAN : kenaikan PAD 7.5% dan Kenaikan Jumlah  wp 2%
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Dari tabel tersebut diatas dapat di ketahuai bahwa target tujuan

dan indeikator sasaran dari perencanaan strategis Badan Pendapatan

Daerah sampai akhir tahun perencanan lima tahunan (RENSTRA) 2014-

2019 yang telah diubah menjadi Tahun 2017-2019 sebagai akibat dari

terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2016 Nomor 86); maka Renstra Bapeda dihitung mulai

tahun 2017-2019, karena itu Badan Pendapatan Daerah adalah

termasuk OPD baru.

Target tersebut meliputi :

a. Peningkatan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
sebesar (249.479.806.397.88) naik rata-rata 7,5% pertahun

b. Jumlah aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru sita
pajak dan penilai Pajak yang memadai sebanyak 23 Orang pada
akhir tahun Renstra.

c. Jumlah wajib pajak sebanyak 213.362 pada tahun 2019,naik
rata-rata 2% pertahun.

d. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak dan Retrebusi
Daerah sebesar 70%

e. Nilai AKIP OPD Baik.

f. Prosentase temuan hasil pengawasan  eksternal /internal yang
ditindaklanjuti (diselesaikan) sebesar 100%
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Misi

No Misi

1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

2 Menyiapkan Aparatur  Pengelola PAD yang Profesional;

3 Mengembangkan sistem informasi dan data yang akuntabel

4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak dan retrebusi Daerah
(PDRD).

Tujuan

No Tujuan Indikator Satuan Target

Misi 1 : Meningkatkan Pendapatan Daerah

1.1 Optimalisasi
penerimaan
pendapatanAsli
Daerah.

1.1.1 Pertumbuhan
penerimaan
pendapata Asli
Daerah

Rupiah 249.479.806.397.88

Misi 2 : Menyiapkan Aparatur pengelola Pajak Daerah yang profesional
2.1 Meningkatkan

Kwalitas aparatur
pengelola
pajak/retrebusi
daerah.

2.1.2 Jumlah aparatur
pengelola pajak
yang mengikuti
peningkatan
kafasitas
fungsional  SDM
bidang perpajakan
Daerah.

orang 23

Misi 3 : Mengembangkan sistem informasi data yang akuntabel

3.1 Mengembangkan
sistem informasi data
potensi wajib pajak
yang akuntabel

2.1.3 Peningkatan
data potensi
wajib pajak yang
akurat dan
akuntabel

Wajib pajak 213.362

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

4.1 Terwujudnya
kepuasan

2.1.4 Indek Kepuasan
Masyarakat

Prosentase/
indeks 70
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masyarakat pada
pelayan pajak
\Retrebusi daerah

(IKM) atas
pelayanan PDRD

2.4 Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik

2.1.5 nilai akip OPD

Angka baik

Sasaran

No Sasaran

Tujuan 1 : Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah

1 Meningkatnya  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan 2 : Meningkatkan kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah.
2 Tersedianya aparatur Pemeriksa pajak,Juru sita pajak ,penilai Pajak, yang

profesioanal.

Tujuan 3 : Mengembangkan sistem informasi data potensi wajib pajak yang akuntabel

3 Meningkatnya Jumlah potensi wajib Pajak yang akuarat dan akuntabele

Tujuan 4 : Terwujudnya kepuasan masyarakat pada Pelayanan Pajak dan Retrebusi
Daerah.

4 Meningkatnya kepuasan masyarakt atas pelayanan pajak/Retrebusi (PDRD)

Tujuan 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

5.2 Menurunya   temuan hasil pengawasan eksternal/internal

Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan IKU

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD)

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah. Rupiah ✓

Sasaran 2 : Tersedianya aparatur pemeriksa,Juru sita dan penilai pajak yang
professional.
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2.1 Jumlah aparatur Pemungut pajak,
pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan
penilai Pajak yang yang memadai

orang

✓

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah potensi data wajib pajak yang akurat dan
akuntabel.

3.1 Jumlah wajib pajak WP ✓

Sasaran 4: Meningkatnya kepuasan atas pelayanan membayar pajak dan
retrebusi Dearah

4.1 Indeks kepuasan masyarakat dalam
membayar pajak dan Retrebusi
Daerah

Prosentase (%)/
✓

Sasaran 5 :meningkatnya  akuntabilitas kinerja OPD

5.1 Nilai AKIP OPD baik

Sasaran 6 : Menurunya   temuan hasil pengawasan eksternal/internal

4.3 Prosentase temuan hasil pengawasan
eksternal /internal yang ditindaklanjuti. Prosentase.
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Target Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja satuan 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah
(PAD)

Rp

200,821,407,0
39.19 215.883.012.56

7.13
232.074.238.50
9.66

249.479.806.3
97.88

2.1 Jumlah aparatur Pemungut pajak, pemeriksa
pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang
memadai. Orang

17 orang
a.juru sita 8
b.penilai 1
c.Pemeriksa 6
d.Operator consult
2.

2 orang 2 orang 2 .orang

3.1 Jumlah wajib pajak (WP)
Wp/Orang 201.056 205.077 209.179 213.362

s4.1 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan
pajak dan Retrebusi Daerah

Prosentase
0

(Belum pernah
ada survey)

65 70 70%

4.2 Nilai AKIP OPD Angka. 62 65 72

4.3 Prosentase temuan hasil pengawasan
eksternal /internal yang ditindaklanjuti. prosentase 80 100 100 100
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Program per Sasaran

No Program

Sasaran 1 : Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1.1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (1)

Kegiatan

1 Aktualisasi penatausahaan dan penagihan piutang daerah

2 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah

3 penegakan hukum bidang pendapatan daerah

4 Monitoring dan evaluasi pajak/retrebusi daerah

5 Penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)

6 Pengelolaan hotel suranadi

7 Penyusunan dan perumusan/ harmonisasi regulasi  tentang pajak
/retribusi daerah.
Dst……….

1.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA .PAD (2)

Kegiatan

1 Pencetakan masal SPPT, DHKP dan SSPD PBB - P2

2 Pengadaan peralatan penunjang perpajakan daerah

3 Dst……

1.3 PROGRAM PENETAPAN KEBIJAKAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH (3)

1 pemeriksaan perampungan pajak.

2 uji petik objek pajak daerah

3 pengkajian dan perhitungan  pajak dan retribusi daerah

4 penebitan dokumen ketetapan pajak/reribusi daerah
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Sasaran 2 : Tersedianya aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru
sita pajak dan penilai Pajak

2.1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASIATS SUMBER DAYA APARATUR (4)

Kegiatan

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 Komparasi Strategi Sumber -Sumber PAD Baru

3 Pelatihan Audit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan ( PHR )

Dst….

Sasaran 3 : Tersedianya data wajib pajak yang akurat dan akuntabel

3.1 PROGRAM PENDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK DAERAH (5)

Kegiatan

1 Penyusunan data potensi pendapatan asli daerah (pad)

2
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
pad

3 Pemutakhiran subjek dan objek pajak pbb

4
Perencanaan, pengembangan dan koordinasi pendapatan asli daerah
(pad)

Dst……

Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar PDRD.

4.3 PROGRAM PELAYANAN, PENGADUAN DAN INFORMASI
PAJAK/RETREBUSI DAERAH (10)

Kegiatan

1 Sosialisasi ketentuan perpajakan daerah

2 Pelayanan pajak/retribusi daerah

3 Penanganan keberatan dan pengaduan pajak/retribusi daerah
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4 Gebyar pbb

5 Pengelolaan sarana keterbukaan informasi publik

6 Survey Pelayanan OPD

Sasaran 5 :Meningkatnya  akuntabilitas kinerja OPD.

4.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (6)

Kegiatan

1 Penyedia jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. dinas/operasional

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 Penyediaan makanan dan minuman

14 Papat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

15 Pengelolaan administrasi barang milik daerah
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1.6 Akuisi Pengarsipan

1.7 Penyedian jasa administrasi Kepegawain

4.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7)

Kegiatan

1 Pembangunan gedung kantor

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3 Pengadaan mebeleur

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala  peralatan gedung kantor.

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala  perlengkapan gedung kantor.

2.2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (9)

Kegiatan

Pengadaan mesin/kartu absensi/dan penunjang lainnya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Moioring dan evaluasi BKP/UPTD

Dst….

Sasaran 6 : Menurunya   temuan hasil pengawasan
eksternal/internal

4.2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.(8)

Kegiatan

1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
OPD

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
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3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan

4 Penyusunan laporan realisasi bulanan OPD dan pendapatan OPD

5 Penyusunan profil / monografi

6 Penyusunan kua ppas, rka, dpa dan dppa

7 Penyusunan laporan rancana kerja program dan kegiatan.

8 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

9 Penyusunan laporan keuangan OPD

10 Penyusunan bahan informasi dan publikasi publik (Media)

12 Penyusunan Perencanaan dan Potensi Pendapatan Daerah
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan langkah-langkah

strategis menggunakan kekuatan yang dimiliki, memanfaatkan peluang yang

ada, serta mengatasi tantangan yang dihadapi dan kelemahan yang dimiliki

untuk melaksanakan misi dan mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019. Langkah-langkah strategis

tersebut dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan strategis operasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan

Peraturan dan perundangan yang berlaku (UU No.23/2004, UU No. 33/2004

dan PP No. 58/2005), Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan isu-isu

strategis penyelenggaraan ururan pemerintahan bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah  strategi dan arah kebijakan, dan

kebijakan umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

dalam periode lima (3) tahun ke depan (2017-2019) dapat dirumuskan

sebagai berikut:

Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019

Strategi, Arah Kebijakan

N
o ISU Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4
A Isu Strategis Urusan Pendapatan Daerah
1 Sistem

Perpajakan
Daerah
Menganut
Closeed List
System

Mengintensifikasikan
Sumber PAD

Peningkatan Tarif secara
progresif yang memenuhi
unsur keadilan

2 Kurangnya
Pengawasan
terhadap WP

Pengawasan WP Pemanfaatan Tekhnologi
Pengawasan online sistem
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3 Kurangnya
Sosialisasi
Perpajakan

Kekuatan internal
didukung dgan
pendanaan yang
memadai serta
membeuat regulasi

Secara intensip Bapenda
akan melakukan
Sosialisasi ketentuan
perpajakan Daerah

4 Penegakan
Regulasi
Perpajakan
Daerah

Memberikan Sanksi
terhadap WP maupun
pihak lain

Akan melibatkan pihak
terkait dalam penegakan
Hukum

5 Kurangnya
Koordinasi

Memperkuat
Koordinasi dgn Instansi
terkait

Melibatkan instansi terkait
mendukung kinerja dlm
meningkatkan PAD

6 Kurangnya
SDM Pengelola
PAD

Perubahan Lingkungan
pekerjaan

Melakukan Pendidikan dan
Latihan bagi aparat pemu
ngut pajak daerah

7 Kurangnya
Sarana dan
Prasarana

Peningkatan Sarana
dan kafasitasKapasitas
Aparatur

Peningkatan Sarana
Tekhnologi Informasi
Aparatur

Berdasarkan hal tersebut diatas ,wujud dari tujuan,sasaran strategi

dan kebijakan utuk mendukung Visi dan Misi OPD ( Badan

Pendapatan Daerah) Kabupaten Lombok Barat dapat di baca pada

tabel :

Visi
“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang

Berkualitas dengan Aparatur yang Profesional”

Misi I Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Sasaran Starategi Kebijakan

Optimalisasi
penerimaan
pajak
/retrebusi
Daerah

Tercapainya
target
penerimaan
pajak
/retrebusi
daerah

Mengintensifikasikan
Sumber PAD

Peningkatan
Tarif secara
progresif yang
memenuhi
unsur keadilan

Strategi
mengoptimalkan
potensi PAD melalui
penyusunan dan
harmisasi  regulasi
dan merevisi produk
hukum daerah yang
mengatur pajak dan
retrebusi.

Meningkatkan
dukungan
sarana
prasaran serta
peraturan
tentang
pungutan yang
sesuai dengan
Undang-



Renstra BAPENDA Kab. Lobar Tahun 2017-2019 (setelah perubahan) 76

undang

Meningkatkan
kekuatan internal
didukung degan
pendanaan yang
memadai serta
membuat regulasi

Secara
intensip
BAPENDAakan
melakukan
Sosialisasi
ketentuan
perpajakan
Daerah

Meningkatkan
potensi
sumber-
sumber
pendapatan
yang belum
tergali

Misi II Menyiapkan Aparatur pengelola Pajak Daerah yang
professional

Kwalitas
aparatur
pengelola
pajak/retrebusi
daerah yang
profsesional

Tersedianya
aparatur pajak
Daerah yang
profesional

Peningkatan Sarana
dan Kapasitas SDM
Aparatur

Peningkatan
kafasitas SDM
dan Sarana
Tekhnologi
Informasi
Aparatur

Misi III Mengembangkan sistem informasi dan data yang
akuntabel

Sistem iformasi
dan data yang
akuntabel

Tersedianya
data wajib
pajak yang
akurat dan
akuntabel

Menyiapkan sarana
dan prasarana
terkhnologi informasi
dan sistem data
yang baik.

Meningkatkan
validasi data
wajib pajak
daerah dan
retribusi
daerah

Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pajak
Daerah

Meelaksanakanpemutahiran datasubyek dan obyekpajak daerah.
Meningkatkan
Pendataan Terhadap
Potensi Pajak Daerah
Strategi
Meremajakan data
Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi
Daerah
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Misai IV Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak /Retrebusi
Daerah

Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
atas pelayanan
pajak Daerah

Meningkatnya
kesadaran
masyarakt dalam
membayar
pajak/Retrebusi
(PDRD)

Strategi
Meningkatkan
Manajemen
pelayanan sesuai
SOP

Meningkatkan
manajemen
pelayanan
kepada
masyarakat
wajib pajak
dan wajib
retribusi

Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik

meningkatnyaakuntabilitaskinerja OPD
Melaksanakan tertib
administrasi, laporan
kinerja keungan dan
fungsi pelayanan
administrasi
perkantoran.

Meningkatkan
fungsi
pelayanan
adminitrasi,
peningkatan
sarana
prasarana dan
disiplin SDM.
meningkatkan
pengawasan dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
tertib
administrasi.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang

akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala

sumber daya dalam rangka mencapai tujuan

organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan

yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran  dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus

dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan

merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan

sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun

berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan

sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi.

Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun

secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun

kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs,

outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan.
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6.1 PROGRAM

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Lombok Barat ,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah merubah

indikator program untuk 3 (tiga) tahun tersebut, yang mana tahun 2017

adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang

dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Gambar 5.1

Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan

pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program

aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas
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atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program

kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau

kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan

terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara

maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan

memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun

eksternal.

Secara ringkas Program kerja prioritas Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lombok Barat dalam periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1 1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (1)

1 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat

2 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

3 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional

4 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor,sopir, tukang kebun dll.

6 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja

7 10 Penyediaan jasa  alat tulis kantor

8 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

9 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor

10 13 Penyediaanan peralatan dan
perlengkapan  kantor

11 00 Penyedia peralatan rumah tangga

12 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per Undang - Undangan

13 17 Penyediaan makanan dan minuman

14 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

15 34 Akuisi Pengarsipan

16 36 Pengelolaan Administrasi barang milik
\daeerah

17 37 Penyedian jasa administrasi Kepegawain

2 1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (2)

1 03 Pembangunan Gedung Kantor
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2 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

3 10 Pengadaan Mebeleur

4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala  peralatan
danperlengkapan gedung kantor.

3 1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur (3)

1 01 Pengadaan mesin/kartu absensi/dan
penunjang lainnya

2 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu

3 03 Moitoring dan evaluasi BKP/UPTD

4 1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur (4)

1 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 12 Komparasi Strategi Sumber -Sumber
PAD Baru

3 13 Pelatihan Audit Pajak Hotel, Restoran
dan Hiburan ( PHR )

5 1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan (5)

1 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

2 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

3 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun dan Tahunan

4 05 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan
OPD dan Pendapatan OPD

5 06 Penyusunan Profil/Monografi

6 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan
DPPA

7 12 Penyusunan laporan Rencana
KerjaProgram dan kegiatan

8 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

9 19 Penyusunan Laporan Keuangan OPD

10 23 Penyusunan bahan informasi dan
publikasi publik
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11 25 Penyusunan Perencanaan dan
Pendapatan Asli Daerah

6 1.20.04.17 Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah (6)

1 39 Aktualisasi Penatausahaan dan
Penagihan Piutang Daerah

2 63 Optimaliisasi Pengeelolaan Pendapatan
Daerah

3 73 penegakan hukum bidang pendapatan

daerah

4 70 Moniitoring dan Evaluasi
PAJAK/RETREBUUSI Daerah.

5 71 Penyusunan Lpooran Realisasi
Pendapatan Daerah (PAD)

6 72 Pengelolaan Hotel  Suranadi

7 73 Penyusunan dan perumusan regulasi

tentang pajak dan retrebusi Daerah.

7 1.20.04. 28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana PAD (7)

1 07 Penceakan masal SPPT,DHKP,dan SSPD
PBB-P2

2 08 Pengadaan Alat Peralatan Penunjang
Perpajakan Daerah

8 1.20.04. 60 Program Pendataan Subyek dan
Obyek Pajak/Retrebusi Daerah (8)

1 01 Penyusunan data potensi pendapatan
asli daerah (PAD)

2 02 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah

3 03 Pemutahiran Subyek dan Obyek Pajak
PBB

4 04 Perencanaan, Pengembagan dan
Koorrdiasi Pendapatan Daerah PAD
Dst…..

9 1.20 . 1.20.5 . 61 PROGRAM PENETAPAN KEBIJAKAN
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH (9)

1 01 Pemeriksaan perampungan pajak
daearh.

2 02 Uji petik objek pajak daerah
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3 03 Pengkajian dan perhitungan  pajak
dan retribusi daerah

4 04 Penebitan dokumen ketetapan
pajak/reribusi daerah

Dst…

10 1.20.04. 61 Program Pelayanan Pengaduan dan
Informasi Pajak/Retrebusi Daerah
(10)

1 01 Sosialisasi Ketentuan perpajakan
Daerah

2 02 Pelayanan Pajak /Retrebusi Daerah

3 03 Penanganan Keberatan dan Pengaduan
Pajak/Retrebusi Daerah

4 04 Gebyar PBB

5 05 Pengelolaan Sarana Keterbukaan
Informasi Publik

6 24 Survey pelayanan OPD

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

6.2.1. Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran
A. Jenis Pelayanan
Bebearpa jenis Pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Kantor Induk dan BKP se

Kabupaten Lombok Barat  adalah :

1. Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Banguan.

2. Pelayanan pembayaran Pajak Restoran.

3. PelayananPembayaran Pajak Hiburan

4. Pelayanan Pembayaran Pajak Parkir

5. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB

6. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Penerangan Jalan

7. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Reklame

8. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Air bawah Tanah

9. Pelayanan Pemberian  Keringanan Pajak Daerah.

10. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah

11. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Syah

12. Pelayanan lain-lain dibidang Perpajakan dan Retrebusi
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13. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

B. Kelompok Sasaran
Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan

Pendapatan Kabupaten Lombok  Barat yakni membantu Bupati dalam

menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan tentang

pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan

dan tugas dekonsentrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk mendukung

percepatan proses pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten lima (5) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan

Misi Kabupaten Lombok Barat   mentargetkan kelompok sasaran dalam

pelayanan antara lain :

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah

2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah

3. Pihak ketiga dan swasta

Sementara untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta

besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL…II.c

Target Proram Kegiatan selama 3 tahun dapat di liahat pada matrikProgram,

Kegiatan, Indikator kinerja,Kelompok sasaran dan perndaan indikatif sperti

tersaji pada halamam berikutnya.
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BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD), dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik

OPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan jangka

menangah. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian

kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan

berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts,

menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat

capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung

rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada tujuan,

sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 4.1

BaganBagan InformasiInformasi KinerjaKinerja

DAMPAK

OUTCOME

OUTPUT

KEGIATAN

INPUT

Hasil pembangunan yg diperoleh
dari pencapaian outcome

Manfaat yg diperoleh dlm jangka
Menengah utk beneficieries tertentu

Sbg hasil dari output

Produk/barang/jasa akhir
yg dihasilkan

Proses/kegiatan menggunakan input
Menghasilkan output yg diinginkan

Sumberdaya yg memberikan
Kontribusi dlm menghasilkan output

Apa yg ingin dirubah

Apa yg ingin dicapai

Apa yg dihasilkan (barang)
Atau dilayani (jasa)

Apa yg dikerjakan

Apa yg digunakan dlm
bekerja

M
et

od
e 

 P
en

yu
su

na
n

Metode
Pelaksanaan

Gambar 5.1
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TABEL INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

No Tujuan Sasaran Indikator
sasaran Stn Kondis awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

Kondis
akhir KETTarget 16 Target 17 Target 18 Target 19

2 3 4 5

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1

Optimalis
asi
penerima
an
Pendapat
an Asli
Daerah.

Meningka
tnya
penerima
an
Pendapat
an Asli
Daerah.

Jumlah
penerimaan
pendapatan
asli daerah
(PAD)

Rp 200,821,407,
039.19

200,821,407,
039.19

215.883.012.
567.13

232.074.238.
509.66

249.479.
806.397.
88

249.479.
806.397.
88

IKU
(peni
ngka
tan
PAD
rata-
rata
7.5%
per

tahu
n).

2

Meningk
atnya
kwalitas
aparatur
pengelola
pajak/re
trebusi
daerah.

Tersedia
nya
aparatur
Pemeriks
a
pajak,Ju
ru sita
pajak
dan
penilai
Pajak
yang
profesion
al

Jumlah
aparatur
Pemeriksa
pajak,Juru
sita pajak
dan penilai
Pajak yang
memadai. Org 17 0 0 2 2 2 23

IKU

3
Mengemb
angkan
sistem

Meningka
tnya
jumlah

Jumlah
wajib pajak
(WP)

Wp. 201.056 - 201.056 205.077 209.179 213.362 213.362
IKU
(peni
ngka
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Informasi
dan data
yang
akuntable

potensi
Wajib
yang
akurat
dan
Akuntable

tan
juml
ah
WP.
Rata-
ara
2%
perta
hun)

4

Terwujud
nya
kepuasan
masyarak
at pada
pelayan
pajak
\daerah

Meningka
tnya
kepuasan
masyarak
at atas
pelayanan
pajak dan
retrebusi

Indeks
kepuasan
masyarakat

% (BLM Pernah
disurvey) 65 70 70 70% IKU

5

Terwujud
nya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik

Meningka
tnya
akuntabili
tas
kinerja
OPD

Nilai AKIP
OPD.

Angka 62 65 72 72

Indik
ator
pend
ukun
g

Menurun
ya
temuan
hasil
pengawas
an
eksternal
/internal

Prosentase
temuan
hasil
pengawasa
n
internal/ek
sternal
yang
ditindaklanj
uti.

% 100% 100 100 100 100%

CATATAN : kenaikan PAD 7.5% dan Kainakan Jumlah  wp 2% pertahun.
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BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan strategik OPDBadan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lombok Barat 2017-2019 merupakan serangkaian tindakan yang disusun

dengan melibatkan jajaran struktural dan stakesholder terkait dengan

pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh

segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini

merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan

memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Dengan telah

disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam

pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga

timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan kinerja bidang tugas

personal dalam hal kinerja. Badan Pendapatan Daerah harus dapat

meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat

daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan

salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan

misi. Perencanaan strategik yang telah disusun diharapkan mampu

membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai

persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian

hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa

dijungjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal

agar hasil yang dicapai realistik, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman operasional dalam

melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, menjadi acuan bagi

proses pengambilan keputusan yang terencana dan dapat dijadikan sebaik -

baiknya sehingga Renstra ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan atau

kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
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