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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mewujudkan good governance diperlukan informasi kelembagaan  

(institutional reform)  dan  reformasi  manajemen  publik (publik  management 

reform).    Reformasi    kelembagaan    menyangkut pembenahan di pusat dan 

daerah baik dari sisi struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen 

sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan 

yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan 

tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. 

Konsep  manajemen berfokus  pada  manajemen sektor  publik yang  

berorientasi pada  kinerja,  bukan  berorientasi  pada  kebijakan. Konsep 

tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya 

adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja, dengan sistem ini setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu 

tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus 

akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur 

bagi proses pemenuhan kewajiban  instansi  pemerintah dalam   mempertangung   

jawabkan   keberhasilan   maupun   kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010  tentang Pedoman penyusunan 

penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan 

yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. 

Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. 

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan  Keuangan  dan   Kinerja Instansi  Pemerintah,  apa yang diharapkan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser menjadi lebih nyata, mengingat 
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kebijakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang akan disusun sebagaimana 

amanat dalam pasal 20  Peraturan Pemerintah tersebut, harus dapat 

mengintegrasikan laporan kinerja dengan laporan keuangan. 

Bapenda Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam menunjang   

terlaksananya  reformasi  birokrasi,   yaitu  dengan  dalam rangka melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

Pendapatan Daerah, memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas  

kinerja  dan  melakukan  evaluasi  akuntabilitas  kinerja secara berkala. 

Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang semata-mata 

menekankan pada pertanggungjawaban keuangan atau pertanggung jawaban  

anggaran, dewasa ini dianggap  tidak  memadai lagi  sebagai akuntabilitas 

publik. Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggungjawaban non 

keuangan (kinerja) yang memfokuskan pertanggungjawaban pada hasil-hasil 

yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat/wajib pajak. 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2019 ini disusun berdasarkan 

beberapa landasan sebagai berikut: 

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara; 

3.  Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 

5.  Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan daerah 

6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah    
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8.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah 

Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4737) 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah( 

Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah; 

13. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 

unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dimana Laporan Akuntabili tas 

Kinerja  dimaksudkan sebagai sarana informasi yang memuat perkembangan 

kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam  kurun  waktu  satu  

tahun  sebagai  wujud  pertanggungjawaban pada sektor publik yang  berorientasi  

pada  kinerja. 

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bahan data untuk 

meningkatkan kinerja organisasi dan aparat agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Melalui   sistem   ini   setiap   instansi   pemerintah   menerapkan sistem  

akuntabilitas  kinerja  meliputi  tahapan  perencanaan, pelaksanaan, pengukuran 



LKjIP Bapenda 2019 4 

 

dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu, yang 

menjadi   infrastruktur   bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah 

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pencapaian misi organisasi. 

 

C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan 

Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaran 

pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER 

TAHUN 2019 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalm melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas 

otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di  bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Pendapatan Daerah menyelenggarakan gungsi; 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang 

perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, 

perhitungan penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah dengan rencana strategis pemerintahan daerah; 

b. Penetapan kebijakan di bidang pendapatan daerah; 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian, 

pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan 

keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah, 

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan 

pemerintah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; dan 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

 

Adapun susunan organisasi perangkat Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten 

Paser terdiri dari : 

1.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. 

2.  Sekretaris, membawahi : 

a) Sub Bagian Perencanaan Program; 

b) Sub Bagian Keuangan; 

c) Sub Bagian Umum 
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3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi : 

a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan; 

b) Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian; dan 

c) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan. 

 4.  Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahi: 

   a)  Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; 

  b)  Sub Bidang Pengolahan Data; dan 

  c)  Sub Bidang Penetapan dan Penilaian. 

 5. Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan, membawahi :  

a) Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi; 

b)  Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan 

c)  Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

6.  Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahi : 

 a)  Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; 

 b)  Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak; dan 

 c)  Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bapenda tahun 2018 didukung dengan 

sumber daya aparatur dan sarana prasarana pendukung : 

 

Tabel Sumber Daya Aparatur Bapenda Tahun 2019 

 SD  SLTP SLTA D3 S1 S2 Jumlah 

Eselon II      1 1 

Eselon III     3   1 5 

Eselon IV   1 1 10 3 15 

Staf PNS   9 1 19 1 33 

Staf PTT 1 1 31 2 10  43 

Jumlah 1 1 39 4 41 6 95 
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BAB  II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategis 

1. Visi 

Secara konseptual visi Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 

mengarah   pada   tujuan   pembangunan   jangka   panjang   menengah   

nasional (RPJMN).   Untuk   menunjang   Visi   Pemerintah   Daerah   

Kabupaten Paser yaitu “Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, 

Sejahtera dan Berkeadilan ”. 

Maju diartikan sebagai Kabupaten yang memiliki  pertumbuhan   

ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif  dan inovatif  yang ditandai  

dengan  meningkatnya  kegiatan  investasi, membaiknya infrastruktur dasar, 

berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya 

kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas  kesehatan  serta  

meningkatnya  peran  dan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Mandiri diartikan sebagai kabupaten yang Kabupaten yang mampu 

menjalankan tata pemerintahan dengan baik serta pengelolaan keuangan yang 

transparan dan akuntabel juga mampu meningkatan pendapatan asli daerah 

sendiri. 

Sejahtera diartikan sebagai kabupaten Sejahtera dan Berbudaya diartikan 

sebagai Kabupaten yang memiliki   pertumbuhan   ekonomi yang berkualitas, 

kreatif, produktif  dan inovatif  yang ditandai  dengan  meningkatnya  kegiatan  

investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber 

daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, 

meningkatnya produktifitas  kesehatan  serta  meningkatnya  peran  dan  

partisipasi  masyarakat dalam pembangunan. 

Berkeadilan diartikan sebagai tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai 

upaya pemerataan hasilnya 
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. Sehingga untuk mendukung visi Kabupaten  Paser  maka  Badan  

Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Paser menetapkan visinya sebagai berikut :  

 

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN 

PELAYANAN YANG PRIMA” 

 

2. Misi 

Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap 

mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu 

semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten 

Paser tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan. 

Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pendapatan daerah secara 

profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten 

Paser yang taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta 

memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan. 

 

1. Misi kesatu : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah 

Misi ini merupakan misi utama, terutama dalam mempertahankan dan  

meningkatkan kinerja yang sangat baik dan telah dicapai selama ini. Upaya 

meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan menggali 

sumber-sumber pendapatan lainnya melalui upaya intensifikasi maupun 

ekstensifikasi, diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan meningkatnya 

kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

tuntutan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. 

 

2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan dan 

Kualitas Kinerja SDM 

Pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah 

satu bagian dari misi utama penyelenggaraan otonomi daerah atau dengan  

kata lain masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek yang harus 
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mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya apalagi posisi para pembayar 

pajak merupakan faktor utama keberhasilan penerimaan pendapatan daerah. 

Peningkatan pelayanan diarahkan pada pemberian pelayanan prima 

yang cepat, aman, murah, jelas, mudah dan ramah dengan dilengkapi oleh 

sarana dan prasarana yang sesuai standar operasional prosedur dan didukung 

dengan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sesuai dengan situasi 

dan kondisi terkini, sehingga dapat diakses oleh para pengguna dengan 

lancar. 

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting didalam 

penciptaan palayanan. Badan Pendapatan Daerah akan memberikan perhatian 

khusus dalam penyediaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Pembinaan 

sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan sumber daya manusia 

yang lebih berkualitas, yakni memiliki kompetensi di bidang pendapatan 

daerah yang memadai, baik dalam pengetahuan dan keterampilan serta dapat 

memenuhi jumlah ideal kebutuhan sumber daya manusia di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, sehingga dapat melayani wajib pajak 

dengan baik, cepat, ramah dan lancar. 

3. Misi ketiga : Terwujudnya Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak 

Dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, 

sehingga pembayaran pajak menjadi kegiatan yang dibayarkan, yang 

dirasakan bukan seperti suatu pengorbanan, akan tetapi wajib pajak 

merasakan sebagai suatu kewajiban sebagai warga Kabupaten Paser yang 

turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Misi keempat : Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan 

Koordinasi yang sinergis di bidang pendapatan daerah antara SKPD, 

lembaga/instansi terkait, baik pusat dan daerah serta stakeholders lainnya perlu 

diciptakan, sehingga merupakan hubungan interdependensi yang sehat dan 

saling menunjang kinerja masing-masing pengelola pendapatan. Kondisi 

tersebut harus dipelihara, melalui upaya penyamanan persepsi serta gerak 

langkah, baik dalam tataran sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, program dan 
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kegiatan. Selain itu perlu dilakukan upaya pengawasan (melalui mekanisme 

pemeriksaan secara kontinyu). 

 

3. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas 

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.  Adapun   

tujuan   yang   akan   dicapai: 

- Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap 

APBD 

- Terciptanya Aparatur di Bidang Perpajakan yang Profesional. 

 

4. Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan 

secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai 

oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain: 

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat 

kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 

2. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya 

transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap 

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Paser. 

3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator 

terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan 

penunjang yang memadai. 

4. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja 

kelembagaan/organisasi dengan indikator meningkatnya kompetensi 

pegawai di bidang pendapatan daerah. 
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5. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan 

indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan 

Pendapatan Daerah. 

6. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pajak pada masyarakat wajib 

pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk di dalamnya 

kesadaran akan porporasi. 

7. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah 

di Kabupaten Paser, dengan indikator semakin menurunnya tingkat 

pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. 

8. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan 

daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, 

pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan 

pendapatan daerah. 

 

5. Strategi dan Kebijakan 

Strategi  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 

a. Meningkatnya kemampuan profesional SDM Aparatur Dispenda agar 

mampu memberikan pelayanan yang optimal, 

b. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka taat 

pajak dan retribusi, 

c. Menciptakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (SKPD penghasil) di 

bidang pendapatan agar tercapai target yang telah ditetapkan. 

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan 

fungsinya melakukan kebijakan yaitu: 

a. Koordinasi pengelolaan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah. 

c. Penyediaan dukungan sarana/prasarana penunjang Pengelolaan dan 

Pemungutan Pajak Daerah. 

d. Peningkatan kemampuan teknis dan administrasi SDM 

e. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak. 

f. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern. 
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B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

Rencana  Kinerja  merupakan  penjabaran  dari  RENSTRA  dan untuk 

menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun. Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT)  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tertera 

pada lampiran III memuat informasi tentang : 

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. 

Terdapat  sasaran  strategis  yang  disusun  sebagai bentuk  penjabaran  tujuan  

yang  akan  dicapai  oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam  

mewujudkan  visi  sebagaimana  tercantum  dalam  RENSTRA  2016 (Revisi 

2) 

 

2. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/09/M.PAN/5/2007, bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungannya 

masing-masing dengan tujuan : 

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik. 

- Untuk  memperoleh  ukuran  keberhasilan  dari  pencapaian  suatu tujuan  

dan  sasaran  strategis  organisasi  yang  digunakan  untuk perbaikan 

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

3. Program dan Kegiatan 

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah 

kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan  terpadu guna  

mencapai  sasaran  yang  diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan 

nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada. Kegiatan sebagai  penjabaran  dari  program,  juga  diukur  kinerjanya 

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
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4. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya 

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja 

kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur  lebih  akurat  dan  

objektif.  Indikator kegiatan dikategorikan kedalam  kelompok  indikator  

Input (masukan),  output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan 

impact (dampak). 

Input adalah semua sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan, terutama adalah metode dan bahan/materi. Output adalah keluaran  

atau produk  langsung  dari kegiatan  yang telah  dilaksanakan.   Outcome  

merupakan  hasil  nyata  dari  output atau  berfungsinya  output,  misalnya  

meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas prilaku dari 

pihak yang dibina atau berfungsinya  barang  yang  dibeli.  Sedangkan  Benefit 

merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator 

kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang 

terorganisasi. 

Indikator  kinerja  tersebut  mesti  memenuhi  kriteria:  spesifik dan jelas, 

dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan 

tidak bias. 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara Bupati dan Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan pada sumberdaya 

yang dimiliki oleh organisasi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 antara Bupati 

dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tertera dalam lampiran 1. 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja SKPD 

1. Pengukuran Kinerja 

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau  penilaian  

apakah  kerja  instansi  pemerintah  tersebut  berhasil atau gagal memenuhi 

target-target  yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini 

penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. 

Sistem  pengukuran  kinerja  merupakan  sistem  yang digunakan 

untuk  mengukur, menilai  dan  membandingkan secara sistematis dan 

berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung   pencapaian kinerja 

kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana 

pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

dengan realisasi pencapaiannya. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key 

Performance  Indicator merupakan   acuan  untuk  mengukur keberhasilan  

dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. 

IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun   

daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Beberapa  kriteria  dapat  digunakan  sebagai  syarat  indicator kinerja  

yang  baik.  Ada  5  (lima)  kriteria  sebagai  referensi  untuk menentukan   

kualitas   suatu  indikator  kinerja  Specific, Measureable, Attainable, Realistic 

dan Timely (SMART). 
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Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri  59  Tahun  

2007  menggunakan  jenis  indikator  kinerja mulai dari input hingga outcomes  

sebagai berikut: 

a. Input 

Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat 

mapun sistem yang digunakan  untuk menghasilkan output dan outcome 

sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan 

output dan outcome.  

Untuk menggambarkan  mengenai  kinerja  dalam  mengelola  input 

tersebut,  indikator kinerja  input  dapat  dikelompokkan menjadi indikator  

yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input dan 

(3) kehematan dalam menggunakan input. 

b. Proses 

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang 

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai 

proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi  proses/kegiatan, (2) 

ketaatan  terhadap jadwal dan  (3)ketaatan  terhadap  standar/ketentuan  

yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 

c. Output 

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam 

bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan.  

Sama  halnya  dengan  indicator  input, indikator  output  sebaiknya  juga  

dibedakan  dengan  outputnya sendiri. 

Output  adalah  segala  hal  yang  dihasilkan  oleh  suatu 

aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk 

menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut 

digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 

 

d. Outcome 

Indikator   outcome   memberikan   gambaran   mengenai hasil  
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aktual   atau  yang diharapkan  dari barang atau jasa yang diproduksi oleh 

suatu organisasi. Hasil ini diperoleh langsung setelah barang dan jasa 

selesai. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator 

yang menggambarkan: 

1)  Peningkatan kuantitas setelah kegiatan selesai, 

2)  Perbaikan proses setelah kegiatan selesai, 

3)  Peningkatan efisiensi setelah kegiatan selesai, 

4)  Peningkatan kualitas setelah kegiatan selesai. 

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 

diupayakan Indikator menggunakan indikator kinerja pada tingkat out 

comes dan menggambarkan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Paser secara keseluruhan dengan menggunakan rumus : 

 

Capaian Indikator Kinerja  = Realisasi  X 100%  

 Rencana 

 

 

 Sasaran 1 : Meningkatnya penerimaan pajak daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   Realisasi 

Indikator kinerja =    x 100% 

   Rencana 

          Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Tingkat penerimaan pajak daerah dalam 1 tahun    =                     x 100% 

                    Target Penerimaan Pajak Daerah 

       

      48.875.114.199,17 

     =    42.000.000.000,00 

 

     =  116,37%         

X    100%  
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Dari target Rp. 42.000.000.000  jumlah penerimaan pajak tahun 2019 yang ditetapkan,  

realisasi sebesar Rp. 48.875.114.199,17   atau 116,37%,  jadi ada surplus sebesar Rp. 

6.871.677.581,17 atau sebesar  16.37% . capaian yang tinggi jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya dimana realisasi hanya sebesar  33.767.533.647,38 atau adanya 

kenaikan sebesar 44.74% hal ini disebabkan adanya tingkat kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak. 

 

 Sasaran kedua: Meningkatnya penerimaan retribusi  daerah. 

 

 

 

 

 

 

  

Dari Rp. 8.674.500.000 target jumlah penerimaan retribusi tahun  2019 yang ditetapkan 

realisasi sebesar Rp. 9.563.179.543,25  atau 110.24 %,  capaian ini lebih besar jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8.476.539.150,50 atau 11.36% hal ini 

disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat membayar retribusi. Atau  

Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat 

penerimaan 

retribusi  daerah 

Rp. 7.617.938.000 Rp. 8.476.539.150,50 Rp. 8.674.500.000 Rp.9.563.179.543,25 

 

 

Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat 

penerimaan 

pajak daerah 

Rp. 28.883.100.000   Rp. 33.767.533.647,38    Rp. 42.000.000.000   Rp. 48.875.114.199,17    

                Realisasi Penerimaan Retribusi               

Tingkat penerimaan retribusi  daerah dalam 1 tahun  =                               

                                Target Penerimaan Retribusi 

 

            =      9.563.179.543,25    x 100% 

          8.674.500.000 

            =    110,24% 

 

                       

X 100% 
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 Sasaran ketiga : Meningkatnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang di pisahkan 

 

 

 

 

 

 

  

Dari Rp 6.842.166.419,84 target jumlah penerimaan hasil pengelolaan daerah yang 

dipisahkan tahun 2019 , realisasi sebesar Rp. 6.765.981.706,68  atau 100 %, capaian ini lebih 

rendah dibandingkan realisasi ditahun 2018  sebesar 8.476.539.155,50 atau 20,18% dikarenakan 

Pernyetaan modal pada perusahaan milik daerah rendah  

Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi                                                                                         

Tingkat penerimaan 

hasil pengelolaan 

daerah yang 

dipisahkan 

6.842.166.419,84 8.476.539.155,50 6.765.981.700,00 6.765.981.700,68 

 

 Sasaran keempat : Meningkatnya lain-lain PAD yang sah 

 

 

 

 

 

  

         Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan 

Tingkat penerimaan hasi     =   
pengelolaan daerah yang dipisahkan 
          Target hasil pengelolaan penerimaan daerah yang dipisahkan 
 
 
       =   6.765.981.706,68 
       X 100 %   
            6.765.981.700,00 

       =  100 % 

 

         Realisasi Penerimaan penerimaan lain-lain PAD yang sah            

Tingkat penerimaan lain-lain            =                                        x 100%   

Pendapatan yang sah         Target dari  penerimaan lain-lain PAD yang sah    

       

                                                =        83.549.970.566,82  X    100% 

          109.573.176.485,73 

              =        76,25% 
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 Dari Rp. 109.573.176.485,73 target penerimaan penjualan asset daerah tahun 

2019 yang ditetapkan realisasi sebesar Rp.83.549.970.566,82 atau 76.25 %, capaian ini 

lebih rendah dari realisasi ditahun 2018 sebesar Rp  84.570.216.227,19 atau -1,22% 

Dikarenakan pada tahun  2019  kurangnya dari penerimaan jasa giro, pendapatan denda 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda retribusi dan pendapatan hasil 

eksekusi jaminan. 

Indikator 
Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat 

Penerimaan 

lain-lain 

PAD yang 

sah   

Rp.104.010.874.291 Rp. 84.570.216.227,19 Rp.109.573.176.485,73 Rp. 83.549.970.566,82 

 

 Sasaran kelima: Meningkatnya transparansi pelayanan wajib pajak daerah 

dan wajib retribusi daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari 2 Aplikasi pajak dan retribusi yang ada di Badan Pendapatan Daerah 

semuanya telah dijalankan.untuk memudahkan bidang pendataan, pendaftaran, 

penetapan mendata wajib pajak . 

 

 

                          Realisasi Aplikasi Pajak&retribusi yang diterapkan 

Tingkat keterbukaan informasi pelayanan pajak dan retribusi =                x100 

               Jumlah Aplikasi Pajak & Retribusi     

              =       2 Aplikasi ( SIM-PBB dan SIM-BPHTB)      x100 

                         2 Aplikasi ( SIM-PBB dan SIM-BPHTB) 

               = 100 % 
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Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat keterbukaan 

informasi pelayanan 

pajak dan retribusi 

2 Aplikasi ( 

SIM-PBB dan 

SIM-BPHTB) 

2 Aplikasi ( SIM-

PBB dan SIM-

BPHTB) 

2 Aplikasi ( 

SIM-PBB dan 

SIM-BPHTB) 

2 Aplikasi ( SIM-

PBB dan SIM-

BPHTB) 

 

Sasaran Keenam: Meningkatnya kompetensi pegawai dalam bidang pendataan, 

penilaian dan penagihan 

 

 

 

 

 

 

Dari jumlah pegawai yang kompeten  pada bidang pendataan, penilaian dan 

penagihan tahun 2018 yang ditetapkan realisasi sebesar 78 atau 82.11% capaian ini 

lebih tinggi dibandingkan realisasi ditahun 2019 dengan jumlah 80 atau 78,84%   orang 

Dikarenakan pada tahun 2018  adanyanya pegawai kurang terampil dalam pendataan, 

penilaian dan penagihan. 

 

Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase pegawai 

yang kompeten di 

bidang pendapatan 

95 78 95 80 

 

 

                    Pegawai kompeten 

Persentase pegawai yang kompeten di bidang pendapatan=     x 100%  =  

                Jumlah pegawai  

        =              78      x 100% 

           95 

         = 82.11% 
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 Sasaran Ketujuh: Peningkatan  pemahaman masyarakat terhadap urgensi 

pembayaran pajak dan retribusi 

Indikator sasaran ini adalah Cakupan masyarakat yang paham tentang 

pentingnya pembayaran pajak. Berdasarkan data tahun 2019 bahwa ditargetkan 

masyarakat yang akan membayar pajak  sebanyak  81.000 WP (Wajib Pajak) dengan 

realisasi 83.766 WP (wajib pajak).jika dibandingkan tahun sebelumnya tingkat 

kesadaran masyarakat membayar pajak lebih tinggi dimana , tahun 2019 hanya 

sejumlah 80.037 WP (wajib pajak). 

Indikator 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Cakupan  masyarakat 

yang  paham  tentang 

pentingnya pembayaran 

pajak 

81.000 WP 83.766 WP 81.000 WP 88.150 WP 

 

 Sasaran kedelapan : Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar 

pajak 

 

 

 

 

 

 

meningkatnya jumlah wajib pajak yang  membayar pajak ditahun 2018 ini 

dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak  hal ini 

dikarenakan adanya  sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan   oleh bidang 

perencanaan dan pengendalian serta giatnya upaya  penagihan yang di lakukan 

oleh bidang perhitungan ,penagihan dan keberatan pada Badan Pendapa tan Daerah  

Adanya antusias masyarakat membayar wajib  pajak ditahun  2019. 

Persentase wajib pajak yang membayar pajak             =   WP  membayar pajak   x 100%   

             Target WP 

=          88.150                    x 100 %  =   

              81.000 

=   108.8% 

 

 

= 



LKjIP Bapenda 2019 23 

 

 

 

Indikator 
Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase wajib pajak 

yang membayar pajak 
100% 103,41% 100%   108,8 %  

 

 Sasaran Kesembilan: Meningkatnya sistem mekanisme dan prosedur 

pemungutan pendapatan daerah 

Indikator sasaran ini adalah cakupan Koordinasi, pengendalian dan sistem 

pengawasan intern. Dengan formula (24 kali koordinasi ,pengendalian dalam 1 

tahun).adanya peningkatan koordinasi terhadap SKPD penghasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase cakupan 

Koordinasi, 

pengendalian dan 

sistem pengawasan 

intern 

24 18 24 20 

 

                          

Persentase cakupan Koordinasi, pengendalian dan sistem pengawasan intern  

  =   realisasi kordinasi ,pengendalian dan system pengawasan 

intern 

       Target Kordinasi ,pengendalian dan system pengawasan intern 

   =                  20  pertemuan   x 100% 

           24   pertemuan 

   =    85.00 % 
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Hasil   pengukuran   capaian   kinerja   disimpulkan   dengan menggunakan 

skala koordinal sebagai berikut: 

 

80 -  100 : Sangat Berhasil 

70 -  <85 : Berhasil 

55 -  <70 : Cukup Berhasil 

0 -  <55 : Kurang Berhasil 

 

Berdasarkan  pengukuran  kinerja  pada  akhir  tahun   2019 menunjukkan   

bahwa  capaian  kinerja  sasaran  secara  keseluruhan dapat dicapai dengan 

baik, dengan 6 indikator kinerja    pencapaiannya   BERHASIL. 

Pengukuran   tingkat   capaian  kinerja  Bapenda  Kabupaten Paser tahun 

2019  dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan   realisasi   

masing-masing   indikator   kinerja   sasaran   yang secara terinci diuraikan 

dalam lampiran  

 

2. Analisis Capaian Kinerja 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan  

kegagalan  pelaksananaan  kegiatan  sesuai  tujuan  dan  sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan 

Daerah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian 

target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen 

rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data 

hasil  pengukuran  kinerja  kegiatan. 

 

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil bahwa pencapaian 

kinerja Bapenda pada tahun 2019 senilai 95,07%  Hal ini berarti  tingkat  

keberhasilan pencapaian kinerja Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  

Paser  Tahun  2019 dinilai   Sangat Berhasil. 
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Keberhasilan  ini  juga  tidak  terlepas  dari  dukungan  semua pihak baik 

dari instansi pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat namun demikian 

masih ditemui berbagai kendala yang dialami dalam melakukan kegiatan. 

Capaian    kinerja    untuk    masing-masing    sasaran    dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

B. Realisasi Anggaran 

1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD 

Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah   Kabupaten   Paser   pada   

tahun   anggaran   2019  sebesar 17.605.2190804  dengan realisasi yang terdiri 

dari Alokasi Belanja Langsung sebesar   Rp.8.338.262.804 dengan realisasi 

sebesar Rp. 8.090.658.624 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 

Rp.9.267.157.000 dengan realisasi Rp 7.903.112.766 

Secara  umum  realisasi  keuangan  pada  tahun  2019  adalah sebagai 

berikut 

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2019 

(murni dan perubahan) 

No

. 
Uraian 

Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran % 

1. Belanja Tidak 

Langsung 

9.267.157.000,00 7.903.112.766,00 
85,28% 

2. Belanja Langsung 8.338.262.804,00 8.090.658.624,00 97,03% 

 Jumlah 17.605.219.804 15.993.771.390 90,85% 

 

belanja  Tidak  Langsung  tersebut digunakan  untuk  membayarkan  

gaji dan tunjangan PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Paser, sedangkan belanja langsung digunakan untuk mendanai 11 Program dan 

43 Kegiatan Urusan Wajib. Adapun rincian alokasi anggaran setiap program 

dan kegiatan beserta realisasinya tertera dalam tabel bawah ini 
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Tabel 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 

Tahun 2019 

No. Uraian 
Target Realisasi Rasio 

ekonomi fisik Anggaran Fisik Anggaran 

 Belanja Langsung Urusan Wajib      

I 
Program Pengembangan Komunikasi 

,Informasi dan media massa 
     

 
Pengelolaan dan pengembangan website 

SKPD 
10 data 16.348.800 10 data 16.258.200 99.45% 

 

Penyediaan system informasi manejemn 

PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-

BPHTB) 

90000 lembar SPTT 498.005.000 96000 lembar SPPT 496.157.725 99.63% 

II 
Program pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
     

 Penyediaan jasa surat menyurat  60 lbr 960.000 60 lbr 360.000 37.50% 

 
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya 

air dan listrik 
12 Bln 207.230.000 12  Bln  184.375.132 88,87% 

 
Penyediaan  jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional 
4 unit 13.500.000 4 unit 3.035.100 22,48% 
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 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan  350 dok. SPM 259.462.000 431  dok SPM 248.747.600 95,87% 

 Penyediaan Alat tulis kantor 25 jenis 70.000.000 25 jenis 69,550,000 99.36% 

 
Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan  
10 item 39.521.000 10 item 39.460.000 99.85% 

 
Penyediaan peralatan dan perlengakapan 

kantor 
11  jenis 460.617.604 11 jenis 447.533.000 97.16% 

 
Penyediaan bahan bacaan dan  peraturan 

perundang- undangan  
2400 exmp 3.832.500 1360 exmplr 3.255.000 84.93% 

 Penyediaan makan dan minuman 740 box 10.000.000 490 box 9.950.000 99,50% 

 Rapat rapat dan koordinasi 18  dinas 326.870.000 16 dinas 326.691.144 99.95% 

 
Pengadaan bahan dan sarana kebersihan 

gedung kantor 
7 jenis 51.170.000 7 jenis  48.500.000 93.50% 

 Penataan arsip SKPD 10 dok 236.522.400 10 dok 226.078.049 95.58% 

III 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
     

 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 1 unit 16.000.000 1 unit 9.601.000 60.01% 

 
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan  

dinas/operasional 
4 unit 75.000.000 4 unit 74.200.000 98.93% 

 
Pemeliharaan rutin /Berkala perlengkapan 

gedung kantor 
3 Jenis 31.700.000 3 Jenis 27.950.000 88.17% 
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Pemeliharaan rutin / berkala peralatan 

gedung kantor 

 

20 jenis 112.500.000 20  jenis 110.120.000 97.88% 

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur      

 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 20 lembar 3.000.000 20 lembar 3.000.000 100% 

V 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

daya Aparatur 
     

 Pendidikan dan Patihan Non Formal 9 orang 107.662.500 9 org 10.233.200 99.60% 

VI 

Program Peningkatan Pengembangan 

system pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

     

 
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 

instasi pemerintahan 
10 buku 1.399.400 10 buku 1.399.400 100% 

 Penyusunan laporan kegiatan SKPD 30 buku 145.400.900 30 buku 144.525.500 99.40% 

VII 
Program Pengembangan data/Informasi 

/statistik daerah 
     

 Penyusunan Data Statistik Sektoral 20 buku 38.030.800 20 Buku 37.971.800 99.84% 

 Program Perencanaan pembangunan daerah      

 Penyusunan Renja SKPD 10 buku 21.005.000 10 buku 20.042.360 95.42% 

 Evaluasi Renja SKPD 10 buku 10.825.200 10 buku 10.734.600 99.16% 
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Program Peningkatan dan Pengembangan 

pengelolaan keungan Daerah 
     

 
Intensifikasi dan Ekstentsifikasi sumber 

sumber pendapatan daerah 
147.354.078.710,84 694.648.000 135.301.323.548.91 684.371.236 97.44% 

 
Verifikasi data obyek pajak daerah  

 
200 WP 617.850.000 258 WP 549.325.794 88.91% 

 
Penyampaian SPPT PBB dan SKPD 70000 Lmbr SPPT 

PBB 
445.575.000 

83000Lmbr SPPT 

PBB 
442.805.700 99.36% 

 
Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan 

retribusi daerah  
150 dok 269.704.000 175 dok 268.948.162 99.72% 

 

Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan 

dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( 

DBH,DAU,DAK) 

100% 266.177.400 100% 263.182.974 98.88% 

 

Konsultasi, koordinasi  dan monitoring 

penerimaan dana perimbangan  dan bagi 

hasil 

1.294.651.469.8283

7 
260.855.000 1.377.083.776.270 256.348.542 98.27% 

 
Koordinasi, Pengendalian potensi 

Penerimaan dengan SKPD penghasil 
1 dokumen Retribusi 126.500.000 1 dokumen Retribusi 125.934.342 99.55% 

 
Peningkatan kinerja dalam penyusunan 

tertib administrasi pembukuan dan 
12 dok 346.415.000 12 dok 345.046.428 99.60% 
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pelaporan pendapatan daerah 

 

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 

bidang penagihan pajak dan penyelesaian 

tunggakan (keberatan) pajak daerah . 

16 dok 390.199.000 16 dok 377.232.300 96.60% 

 
Operasi tim  yustisi dan penertiban pajak 

daerah 
1.000 wp 190.785.000 855 wp 167.444.106 85.15% 

 Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah  1 dok 330.955.000 1 dok 330.890.178 96.20% 

 

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 

bidang penagihan pajak dan penyelesqaian 

(operasi sisir) pajak daerah 

30 WP 64.030.000 30  WP 63.260.000 98.80% 

 Peremajaan data pajak bumi dan bangunan 1 dok 240.805.000 1 dok 184.108.000 76.46% 

 Verifikasi data piutang pajak daerah 10000 wp 323.849.000 9000 wp 323.752.900 99.97% 

 
Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan 

lain lain pendapatan daerah 
1 dok 161.202.000 1 dok 153.767.073 95.39% 

 

Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana 

bagi hasil pajak (PBB dan Pph pasal 21, pasal 

25/29) 

1 dok 231.200.900 1 dok 216.697.501 93.73 

 
Penyelenggaraan Pencatatan Laporan dana 

lain-lain Pendapatan Daerah 
1 dok 244.204.000 1 dok 234.092.621 95.86% 
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IX 
Program Pembinaan dan fasilitasi 

pengelolaan keuangan Kab/Kota 
     

 
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan 

tentang  pendapatan daerah 
1dok 225.860.000 1 dok 225.775.196 99.08% 

X 
Program penyelenggaraan  system 

pengendalian  internal pemerintah (SPIP) 
     

 
penyelenggaraan  system pengendalian  

internal pemerintah (SPIP) 
1 dok 150.885.400 1 dok 150.874.761 99.99% 

 Total   8.338.262.804   97,03% 
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Dadari  hasil  perhitungan  yang  telah  dilaksanakan,  diperoleh hasil 

pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Paser mencapai 93 .07%,  Hal ini berarti tingkat pencapaian 

realisasi keuangan sangat baik. 

 

2. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 

tersedianya anggaran.  Adapun  Penjabaran anggaran untuk Badan Pendapatan 

Daerah  Kabupaten  Paser pada Tahun Anggaran 2019 adalah : 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 360.000,00 atau 37.50% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp  960.000. Untuk belanja Bahan 

pakaai habis meliputi belanja perangko , materai dan benda pos lainnya. 

 

b. Program jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp 184.375.132 atau 87,10% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 207.230.000 Untuk keperluan 

belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja 

listrik, belanja jasa lainnya. 

 

 

 

   Rasio Ekonomi  

Rasio Efisiensi =   

   Capaian Kinerja 

             =  95,07 

X  100 % 

   97.03 

X 100%        =      97.98 % 
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c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 3.035.100 atau 22.48% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 13.500.000 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan 

perlengkapan kendaraan bermotor.meliputi belanja jasa KIR dan belanja 

perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. 

 

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.248.747.600 atau 97.76% 

Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.259.462.000,- hasil yang akan 

dicapai mendapatkan jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan 

meningkatkan pengelolaan keuangan SKPD. 

 

e.  Penyediaan alat tulis kantor  

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 69.550.00 atau 99.36% 

Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 70.000.000   hasil yang akan dicapai 

belanja bahan pakai Habis , meliputi alat tulis kantor untuk terpenuhinya 

alat tulis kantor. 

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 39.460.000,- atau 99.85% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp. 39.521.000,- hasil yang akan dicapai 

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan meliputi belanja 

publikasi,belanja fotocopy dan lain-lain. 

 

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 447.533.000,- atau 97.16% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp. 460.617.604 hasil yang akan dicapai 

tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya 

pelayanan administrasi perkantoran 
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h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang  

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.3.225.000,- atau 84.93% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp. 3.832.500 hasil yang akan dicapai 

terpenuhinya bahan bacaan berupa Koran dan perundang undangan 

 

i. Penyediaan makanan dan minuman 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.9.950.000,- atau 100.00% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp.10.000.000 hasil yang akan dicapai jamuan 

makan dan minum untuk rapat dan tamu presentase kegiatan SKPD 

terlayani 

 

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.326.691.144,- atau 99.95% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp.326.670.000 hasil yang akan dicapai 

terlaksannya kordinasi dan konsultasi dalam rangka kemajuan/tercapainya 

tujuan kantor/perangkat daerah. 

 

k. Pengadaan bahan dan sarana kebersihan gedung kantor 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.48.590.000,- atau 98,63% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp.51.970.000 hasil yang akan dicapai 

terpeliharanya kebersihan gedung kantor guna kenyamanankerja. 

 

l. Penataan arsip SKPD 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.226.078.049- atau 95.58% Jumlah 

anggaran tersedia sebesar Rp.236.522.400 hasil yang akan dicapai 

tersedianya Dokumen / Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah kab.paser. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 9.601.000 atau 60.01% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 16.000.000.Hasil yang 
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dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan Mobil 

Jabatan 1 Unit. 

 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.74.200.000 atau 98.93% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 75.000.000 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan mobil 

operasional 4 Unit selama 1 tahun. 

 

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.27.950.000 atau 88.17% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 31.700.000 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: belanja untuk 

pemeliharaan alat dan mesin yang dibutuhkan terpenuhi.  

 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.110.120.000  atau 97.88% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 112.500.000 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: belanja untuk 

pemeliharaan alat dan mesin yang dibutuhkan terpenuhi 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.3.000.000  atau 100% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 3.000.000 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: sebagai tanda pengenaal 

petugas pajak 

 

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Realisasi  penyerapan  dana  sebesar 107.233.200  atau 99.60% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 107.662.500 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:Terlaksana nya 
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Bimbingan Teknis mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan 

Pendapatan daerah 

 

5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemeritahan 

(LAKIP) 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp1.399.400,- atau 100% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp1.399.400,- . Hasil yang 

dicapai persentase SKPD yang menyusun LKJ  tepat waktu. 

 

b. Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp 144.525.500,-  atau 99,40% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 145.400.000,- hasil yang 

dicapai meningkatkan system pelaporan kinerja perangkat daerah. 

 

6. Program Pengembangan data /Informasi/Statistik Daerah 

a. Penyusuna Data statistik sektoral    

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp 37.971.800,- atau 99.84% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 38.030.800,-.Hasil yang 

dicapai Presentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan 

meningtkatkan system pelaporan kinerja perangkat daerah . 

 

7. Program Penyelengaraan system pengendalian internal pmerintah (SPIP) 

a. Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 150.874.761 atau 99.99%  dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.150.885400  hasil yang di dapat 

Tersedianya Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

SKPD Badan Pendapatan Daerah. 

 

8. Program Perencanaa pembangunan daerah 

a. Penyusunan RENJA SKPD 
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Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 20.042.360 atau 95.42% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 21.005.000 Hasil yang 

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

- Tersedianya data /dokumen Renja SKPD Badan Pendapatan Daerah 

Sebanyak 10 buku  

- Presentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu dan Dokumen Renja 

SKPD 

 

b. Evaluasi Penyusunan Renja 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 10.734.600 atau 99.16% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp.  10.825.200 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Tersedianya  

evaluasi Renja SKPD sebanyak 8 buku. 

 

 

 

 

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah  

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 684.371.236  atau 97.44% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp.694.648.000 

 Tercapainya Target pendapatan daerah tahun 2018 

 Target Penerimaan pajak terpenuhi 

 

b. Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 549.325.794 atau 86.97% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 617.850.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

 Terlaksananya verifikasi/supervise langsung kelapangan serta 

diperolehnya data valid terkait objek pajak BPHTB dan PBB-P2. 
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 Diperolehnya data valid besaran setoran BPHTB yang melakukan 

pembayaran melalui bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan 

Daerah . 

 

c. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 442.805.700 atau 99.38%   dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 445.575.000 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: 

Tersedianya laporan SPPT PBB di Badan Pendapatan Daerah 

 

d. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.268.948.162 atau 99.72% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 269.704.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

- Tersampaikan nya penyuluhan pajak dan retribusi daerah  

- Adanya Kesadaran WP PBB dan BPHTB akan pajak meningkat. 

- Adanya Kesadaran WP PBB dan BPHTB akan retribusi 

meningkatkan PBB 

 

e. Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak (DBH, DAU, dan DAK) 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 263.182.974 atau 98.88% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 266.177.400 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:  

 Tersusunya laporan penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak. 

 

f. Konsultasi ,Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana 

Perimbangan dan Bagi Hasil 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 125.934.342 atau 98.27% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 126.000.000 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

 Adanya Koordinasi penerimaan retribusi dengan SKPD penghasil 
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g. Koordinasi ,Pengenalian Potensi Penerimaan dengan SKPD 

penghasil 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 345.046.428 atau 99.60% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 346.415.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya 

 

h. Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Adrimistrasi 

Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah. 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 345.046.428 atau 99.60% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 346.415.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

- Tersusunnya administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan 

daerah yang lebih tertib. 

- Terlaksananya pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan 

akhir pajak daerah akibat terjadinya rerestitusi. 

 

i. Peningkatan  Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan 

Pajak dan Penyelesaian Tunggakan  (Keberatan ) Pajak Daerah. 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 377.232.300 atau 96,68% dari 

jumlahanggaran yang tersedia sebesar   Rp. 390.199.000 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

 Terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang 

melakukan penunggakan pembayaran; 

 Terlaksananya suvervisi dalam penggalian potensi pendapatan 

asli daerah melalui suvervisi parkir pada kandilo Plaza; 

 Terlaksananya penagihan angsuran penjualan aset daerah milik 

Pemerintah Kab. Paser baik kendaraan roda dua, roda empat 

maupun rumah dinas daerah golongan III; 

 Terlaksanannya penagihan sewa rumah dinas kepada penghuni 

yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang melakukan 

penunggakan pembayaran. 
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j. Operasi Tim Yustisi dan Penertiban  Pajak Daerah. 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.167.444.106 atau 87.77% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 190.785.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

 Terlaksananya penertiban pajak-pajak daerah khususnya pajak reklame 

di 8 (delapan) kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Paser. 

 Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan 

pajak reklame dan pajak daerah lainnya. 

 

k. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah. 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp.330.890.178 atau  99.98% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 330.955.000 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

 terlaksannya pemeriksaan dan pengendalian pajak  dan tersusunya 

laporan pengendalian pajak 

 

l. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak 

dan Penyelesaian Tunggakan (Operasi sisir) Pajak Daerah. 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 63.260.000 atau 98.80% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 64.030.000.Hasil yang dicapai 

dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

 Terlaksannya Penagihan Pajak Daerah Melalui operasi sisir dan 

tercapainnya target pendapatan Daerah tahun 2019 

 

m. Peremajaan Data Pajak daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 184.108.000 atau 76.45% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 240.805.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

 Adanya Perbaikan data Objek dan Subyek WP PBB-P2 dan 

Akuratnya data wajib PBB-P2 
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n. Verifikasi data piutang Obyek pajak daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 323.752.900 atau 99.67% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 323.849.000  dikarenakan 

masih adanya data wajib pajak yang mengalami tunggakan dan masih 

menverifikasi ulang . 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:  

 tersedianya data/dokumen piutang obyek pajak  

 memverifikasi wajib pajak mengalami penunggakan 

 

o. Optimalisasi dan sinkronisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 

Daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 153.767.073  atau 95.39% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 161.202.000  dikarenakan 

adanya koordinasi  kepada pemerintah provinsi  dan pusat 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya 

 Tercapainya target  penerimaan dana lain lain pendaptan daerah 

 

p. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil pajak (PBB 

dan Pph pasal 21, pasal 25/29) 

Untuk kegiatan ini memiliki realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 

216.697.501 dari anggaran yang tersedia sebesar 231.200.000 dikare 

nakan adanya koordinasi terus menerus bersama Bappeda kaltim  untuk 

melancarkan pertanggung jawaban pemotongan pajak  Pbb dan Pph pasal 

21 ,pasal 25/29 dari penerimaan bagi hasil pendapatan daerah. 

 

q. Penyelenggara pencatatan laporan dana lain lain pendapatan daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 234.092.821 atau  dari jumlah 

anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 244.204.000 dikarenkan  adanya 

koordinasi terus menerus bersama Bappeda kaltim  untuk melancarkan 

pertanggung jawaban dan mekanisme laporan tentang dana lain lain 

pendapatan daerah 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:  
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 tersedianya dokumen /laporan dana lain lain pendapatan daerah 

 

10. Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan 

Kabupaten/Kota 

a. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan tentang  pendapatan 

daerah 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 225.775.196 dari jumlah 

anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 225.860.000  dikarenakan adanya 

pembuatan perda Pendapatan Daerah. 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:  

 tersediany dokumen peraturan dan SOP pelayanan (standrt 

Operational Procedure) untuk Badan Pendapatan Daerah. 

 

b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

a. Penyediaan Sistem Informasi Manejemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB 

(SIM-BPHTB) 

Realisasi  penyerapan  dana  sebesar Rp. 496.157.725  atau 99.63% dari 

jumlah anggaran yang tersedia sebesar   Rp. 498.005.000  

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  

- Memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB dan BPHTB 

- Terlaksannaya Proses Analisis Database PBB & BPHTB  

- Percetakan  SPPT PBB 

 

b. Pengelolaan dan Pengembangan website SKPD Kab. Paser 

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 16.258.200 atau 99.45% dari jumlah 

anggaran yang tersedia sebesar  Rp. 16.348.800 Hasil yang dicapai dari 

pelaksanaan program di antaranya Tersedianya data elektronik berupa 

Website Bapenda dalam hal penyebaran informasi tentang struktur dan 

tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser serta Informasi 

pendapatan daerah,  aplikasi sistem pembayaran pembelian rumah dinas dan 

kendaraan dinas. 
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**Dalam Hal Pencapaian Kinerja Terhadap Pendapatan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan 

pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasive 

dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk 

pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan 

tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan 

retribusi agar mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan 

pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola 

PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak. 

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan 

dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan 

melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang 

mengalami perubahan.  

Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui 

potensi  PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara 

meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah 

Kabupaten Paser.  

Untuk tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah ditergetkan  dari  Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  sebesar Rp.167.013.658.185,37 

dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah  sebesar    Rp. 148.754.246.015,92 atau 

89.07% 

Sumber dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terperinci 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pajak Daerah Kab. Paser ditargetkan sebesar   Rp. 42.000.000  

realisasinya sebesar Rp. 48.875.114.199,17 atau  116,37% 

b. Penerimaan dari Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 8.674.500.000,- 

realisasinya sebesar Rp. 9.563.179.543,25 atau 110,24%  

c. ,Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan,targetkan sebesar Rp. 6.765.981.700 realisasinya sebesar                        

Rp. 6.765.981.700,68  atau 100 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Paser, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan 

Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut, Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja 

menjadi Perjanjian Kinerja. 

Dari 6 (sembilan) sasaran di tahun 2019, secara umum  sasaran tersebut 

telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator Pencapaian Sasaran yang belum 

tercapai 100% di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat 

yang tinggi dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 

dukungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi terkait serta masyarakat 

untuk meningkatkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. 

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Paser tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala-kendala 

yang ada, diantaranya adalah: 

a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai; 

b. Belum optimal pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan 

profesionalisme; 

c. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.  

d. Belum adanya gedung defenitif, sehingga ruang kerja yang kurang presentatif 

dan ruang pelayanan terhadap wajib pajak tidak maksimal. 

 

B. Saran 

Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Paser dalam menghadapi         

kendala-kendala yang ada: 
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a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD 

terutama dalam rangka peningkatan SDM, 

b. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam 

pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan 

pendapatan daerah secara optimal, 

c. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak 

yang belum membayar / melunasi  pajak daerah, 

d. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran, 

e.  Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan 

dapat memacu pelaksanaan Good and Clean Government yang melibatkan Stake 

Holders, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal 

serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 

C. Rekomendasi 

Dari hasil kesimpulan dan saran , Badan Pendapatan Daerah memberiikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

i. Upaya untuk Peningkatan PAD Sektor PBB melalui Aplikasi Online Berbasis 

Android telah dilaksanakan di tahun 2019 melalui aplikasi cek PBB 

Kab.Paser bertujuan untuk Menyediakan informasi tagihan pajak secara tepat 

dan terpecaya untuk Wajib Pajak ( WP ) melalui Aplikasi Android.Melalui 

proses pembayaran PBB-P2 di desa/Kelurahan yang secara langsung terekam 

di data base Offline dan cepat. 
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ii. Upaya tahun 2020 peningkatan sektor BPHTB melalui pembayaran online  di 

aplikasi android E-BPHTB .tujuannya menyediakan informasi pembayaran 

dengan menyertakan ukuran dan kondisi lapangan. 

 

Demikian rekomendasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Paser diharapkan dapat 

terlaksana rencana pembuatan aplikasi  agar mendorong Peningkatan PAD. 

 

 

 

 

Tana Paser,        Maret 2020 

Sekertaris, 

 

 

Hj. Afra Nahetha,ST,MM 

Nip.19740929 200312 2 002
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