
 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 

Sistim pemerintahan daerah hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia di dalam 

pengelolaan pemerintah daerahnya, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten 

dan kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 

1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal.   

Sejalan dengan perkembangannya kebijakan ini beberapa kali telah mengalami 

perubahan dan yang ter akhir telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 

tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.  Kedua UU ini mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi 

pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar 

untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.    

 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kebijakan desentralisasi ditujukan 

untuk  mewujudkan  kemandirian daerah, sehingga   daerah otonom mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat 

berdasarkan  aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi 



 

adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). 

Dengan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta 

mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, 

maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam 

mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan 

sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai 

dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan 

kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

Di tinjau dari pendekatan aspek perencanaan pembangunan daerah, sesungguhnya 

pemerintah daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun 

legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, 

serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah 

dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat 

dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan 

kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi 

daerah.  

 

Di tinjau dari pendekatan aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu 

menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi 

pembangunan daerah. Aspek yang penting diantaranya adalah dari pemerintahan 

daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah 

dan anggaran daerah. Sedangkan didalam menjalankan roda pemerintahan daerah, 



 

pemerintah daerah terfokus pada Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)  karena ini merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 

Pemerintah Daerah.  

Kabupaten Tanggamus adalah satu dari 10 kabupaten/kota yang ada pada saat ini di 

propinsi Lampung, sedangkan ditinjau dari posisinya kabupaten ini memiliki letak 

yang cukup menguntungkan karena kedekatannya dengan ibu kota Provinsi dan 

berpean sebagai penyangga Kota Bandar Lampung. Dampak positif dari letak ini 

adalah spread effect ekonomis dan informatif.  Melihat potensi ini berbagai jenis 

layanan dapat disediakan untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah.  Jenis layanan 

apa yang patut disediakan  sangat tergantung dengan kemampuan melakukan desain 

dengan harapan layanan tersebut tetap memenuhi syarat cost recovery namun tetap 

pula memenuhi syarat-syarat kepatutan, tidak membangun kembali high cost 

economy, selaras dengan rasa keadilan dipelihara sehingga memberi dampak 

menyenangkan (feel benefit). 

 

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejak 

implementasi otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati 

pemerintah daerah kabupaten dan kota, membuka jalan bagi pemerintah daerah 

kabupaten Tanggamus untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah dengan menggali potensi-potensi strategis 

yang ada didalamnya. 

 

 

 



 

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Tanggamus Pada Tahun Anggaran 2005-2009 

               

Tahun Penerimaan (Juta Rupiah) Perkembangan 

(%) 

2005 414.802,94 - 

2006 473.201,79 14,07 

2007 684.158,76 44,58 

2008 852.091,73 24,54 

2009 976.153,46 14,55 

Rata-rata 680.081,74 19,55 
Sumber : DISPENDA (data diolah) 2010 * angka sementara 

 

Tabel 1 menunjukkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

mengalami fluktuasi dengan perkembangan penerimaan  yang tertinggi terjadi pada 

tahun 2007 yaitu sebesar 44,58% dengan jumlah anggaran Rp.684.158,76(dalam 

jutaan rupiah). Peningkatan dalam penerimaan ini di sebabkan karena meningkatnya 

PAD dan transfer pusat ke KabupatenTanggamus. Tingkat perkembangan penerimaan 

yang paling kecil terjadi pada tahun 2006 namun hal ini dapat diatasi dengan 

menigkatnya perkembangan yang cukup pesat pada tahun berikutnya. Rata-rata 

perkembangan penerimaan APBD dari tahun 2005 sampai 2009 adalah 19,55%. 

 

Penerimaan daerah merupakan hal penting dalam membangun kemandirian finansial, 

maka diperlukan upaya untuk menggali kemungkinan yang dapat ditindak lanjuti 

dengan tidak membebani ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No.33 

Tahun 2004, pada dasarnya penerimaan daerah  

dikelompokan menjadi : 

 

1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, 

keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-

lain PAD.  



 

2.  Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan  daerah 

3.  Pinjaman daerah 

4.  Lain-lain pendapatan daerah yang syah 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 

sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.  Sumber dana pembangunan daerah 

sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah 

daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Dalam situasi dan 

kondisi seperti sekarang ini, pemerintah daerah dituntut memiliki kejelian, inovasi 

dan kreatifitas dalam melihat dan menggali sumber- sumber potensial dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam kerangka otonomi daerah memegang peranan penting terutama untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran publik.  

 

Tabel 2. Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Tanggamus 

Tahun 2005-2009  

 

Tahun PAD(Juta 

Rupiah) 

APBD (Juta 

Rupiah) 

Kontribusi(%) 

2005 13.265,86 414.802,94 3,02 

2006 15.937,35 473.201,79 3,36 

2007 19.735,98 684.158,76 2,88 

2008 24.499,42 852.091,73 2,87 

2009 49.295,55 976.153,46 5,04 

Rata 24.546,83 680.081,74 3,43 
Sumber : DISPENDA Kab Tanggamus Tahun 2010 * data sementara (data diolah.) 

 

 

Hasil kajian sementara terlihat bahwa perkembangan PAD Kabupaten Tanggamus 

selalu mengalami peningkatan secara nominal namun secara kontribusi persentase 

PAD di dalam APBD cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat ditunjukkan pada 



 

tabel 2, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten 

Tanggamus masih sangat kecil. Kontribusi terbesar yang diberikan PAD dalam 

APBD terjadi pada tahun 2009 yaitu peningkatan persentase sebesar 5,04% dari total 

APBD kabupaten Tanggamus, dengan jumlah PAD sebesar Rp. 49.295,55.Sedangkan 

kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2008 yaitu hanya menyumbang sebesar 2,87% 

dari total pendapatan kabupatenTanggamus. Rata-rata persentase kontribusi PAD di 

dalam pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar 3,43% dengan 

jumlah Rp. 24.546,83. 

 

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah 

               Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2009  

                

Tahun Pajak (Juta 

Rupiah) 

PAD (Juta 

Rupiah) 

Kontribusi  (%) 

2005 4.740,97 13.265,45 35,74 

2006 5.103,08 16.387,34 31,14 

2007 6.624,19 19.190,04 34,51 

2008 6.824,19 24.499,42 27,85 

2009 12.015,00 49.295,55 24,37 

Rata-rata 7.061,47 24.527,56 30,72 
Sumber : DISPENDA  Kab. Tanggamus Tahun 2010 *angka sementara  dan (data diolah.) 

 

Dari Tabel 3 diatas bahwa kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah 

(PAD) di Kabupaten Tanggamus dapat di lihat ternyata bahwa terjadinya peningkatan 

jumlah nominal pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.(PAD).  

Kontribusi terbesar yang di berikan pajak daerah dalam pendapatan asli daerah terjadi 

pada tahun 2005 mencapai 35,74 persen, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya 

dapat di lihat bahwa kontribusi yang di berikan semakin menurun 

 

 



 

 

Tabel 4. Realisasi PAD Kabupaten Tanggamus  Tahun 2005 – 2009 

               (Dalam     jutaan rupiah) 

 

Tahun Pajak Retribusi Laba 

BMUD 

PAD lain Jumlah 

2005 4.740,97 5.424,25 24,00 3.076,23 13.265,45 

2006 5.103,08 5.765,50 11,00 5.507,76 16.387,34 

2007 6.624,19 5.999,77 1.762,44 4.714,96 19.101,37 

2008 6.824,19 7.059,26 2.310,85 8.305,11 24.499,42 

2009 12.015,00 8.432,50 7.102,02 21.746,03 49.295,55 
Sumber : DISPENDA Kab. Tanggamus 2010  dan data diolah. 

 

Dari Tabel 4 diatas dapat ditafsirkan bahwa realisasi masing-masing PAD di 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 – 2009 yaitu pajak, retribusi, laba BUMD dan 

PAD lain yag syah. Secara nominal masing-masing bagian dalam pendapatan daerah 

selalu mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya. Pendapatan yang mengalami 

peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2008 dan 2009 bagian 

pendapatan daerah yaitu PAD lain yang syah adalah bagian pendapatan yang 

menyumbang paling besar di antara pendapatan lainnya. Sedangkan penerimaan 

Pajak dan Retribusi daerah memegang peranan penting di dalam Pendapatan asli 

daerah yang ditunjukkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini terlihat dari jumlah 

penerimaan pajak dan retribusi daerah yang silih berganti menjadi penyumbang 

terbesar dalam PAD kabupatenTanggamus .Sementara itu, Laba BUMD menjadi 

bagian dari Pendapatan asli daerah yang palig kecil kontribusinya dalam PAD. 

 

Dilihat dari aspek kemandirian finansial di Kabupaten Tanggamus sebenarnya 

penerimaan daerah merupakan hal penting dalam membangun kemandirian finansial, 

maka diperlukan upaya untuk menggali kemungkinan yang dapat ditindak lanjuti 

dengan tidak membebani ekonomi masyarakat.  Untuk beberapa daerah yang relatif 

minus dengan kecilnya peranan PAD dalam APBD, maka upaya yang harus 



 

dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menciptakan iklim usaha yang baik agar 

peran sektor swasta dapat berkiprah untuk berinvestasi  ke daerahnya karena sektor 

swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi 

ekonomi.  

Peranan sektor swasta di daerah akan menstimulus kemajuan ekonomi lokal melalui 

upaya-upaya meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga daerah 

dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya akan 

bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Pertumbuhan ekonomi  direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu 

daerah. Menurut Mankiw (1999) yang dikutip oleh Khusaini (2006), PDRB dapat 

dipandang dalam dua hal. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang 

dalam perekonomian. Kedua, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa 

dalam ekonomi. Dari dua pandangan tersebut, PDRB dapat mencerminkan kinerja 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

 

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 

               2005  -  2008 

 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) 

2005 3.990.983,38 - 

2006 4.159.094,81 4,21 

2007 4.370.217,69 5,07 

2008 4.760.965,00 8,94 

Rata-rata 4,53 
Sumber : Tanggamus dalam angka 2009  

 
Tabel 5. memperlihatkan bahwa pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Tanggamus 

selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada 



 

tahun 2008 yaitu sebesar 8,94% dan pertumbuhan yang terkecil terjadi pada tahun 

2006  yaitu 4,21%. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi selalu mengalami 

peningkatan yang positif setiap tahunnya. Hal ini tentu saja berdampak pada 

peningkatan kontribusi PAD KabupatenTanggamus. Namun, perkembangan 

kontribusi PAD yang masih sangat kecil terhadap APBD Kabupaten Tanggamus 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kurang jeli melihat potensi fiskal yang 

ada di daerahnya dan belum optimalnya upaya fiskal (fiscal effort) yang ditandai 

dengan minimnya iklim investasi pada sektor-sektor yang memegang peran utama 

dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomiTanggamus. 

 

 

B. Permasalahan 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah  

sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.  Sumber dana pembangunan daerah 

sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah 

daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Dalam situasi dan 

kondisi seperti sekarang ini, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dituntut 

memiliki kejelian, inovasi dan kreatifitas dalam melihat dan menggali sumber- 

sumber potensial dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kendatipun perolehan PAD Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya meningkat 

namun masih kurang mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.  



 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah : 

“Bagaimanakah upaya pemerintah  KabupateanTanggamus dapat 

meningkatkan PAD.” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah :  

“Untuk mengetahui upaya pendukung yang dilakuakan pemerintah Kabupaten 

Tanggamus dalam peningkatan pajak.” 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

untuk mengetahui upaya peningkatan PAD yang dilakukan sebagai dampak dari 

pertumbuhan PDRB dan upaya pajak  di KabupatenTanggamus.  

2.  Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan untuk mengadakan program pembangunan 

3.  Sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Sejak dikeluarkannya peraturan dan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Tahun 

2004 sebagai pengganti Undang-undang Tahun 1999 maka, pola pengaturan 

hubungan antara Pusat dan Daerah yang semula bersifat sentralistik di masa Orde 

Baru yang diterjemahkan melalui Undang – Undang  No 5 tahun 1974, telah dirubah 

dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi, dimanifestasikan 

melalui dasar hukum UU No 22 tahun 1999 serta UU No 25 tahun 1999 yang kini 



 

telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004. Besaran 

perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tersebut dapat disimak dari pergeseran 

sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah, dari “structural efficiency 

model“ yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal dirubah 

menjadi “local democracy model“ dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi dan 

keberagaman di dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Bhenyamin Hoessein, 

2002).  

 

Salah satu tujuan utama desentralisasi  fiskal adalah menciptakan kemandirian 

daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu 

menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

(Sidik, 2002).  Ketergantungan pada transfer dari permerintah pusat dari tahun ke 

tahun harus semakin dibatasi.  Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional 

mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini :  

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi 

relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber 

dominan penerimaan lokal. 

2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk 

mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. 

 

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber- sumber 

keuangan telah banyak bergeser ke Daerah baik melalui perluasan basis pajak (taxing 

power) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal 

yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan:   



 

 (1) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan   

dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. 

(2) didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. 

 

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal.  Sumber 

pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) 

pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Sesuai dengan Undang Undang No 

33 tahun 2004 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 

1. hasil pajak daerah 

2. hasil retribusi daerah 

3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan 

4. lain lain pendapatan asli daerah yang sah 

 

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, 

sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik 

dengan pajak dan retribusi Daerah.Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh 

pemerintah daerah. Pajak ini adalah salah satu penyumbang yang cukup besar di 

dalam PAD. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, tentunya 

kabupaten Lampung Selatan harus meningkatkan penerimaan daerahnya. Salah satu 

penerimaan daerah yang harus ditingkatkan adalah pajak daerah. Pajak memiliki 

peranan yang amat penting bagi pembangunan kabupaten Lampung Selatan, agar 



 

kabupaten ini dapat menjadi kabupaten yang memiliki ketergantungan fiskal yang 

rendah. 

 

Optimalisasi penerimaan pajak atau upaya fiskal (Fiscal Effort) yang memperlihatkan 

seberapa besar usaha yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan 

pajak hendaknya didukung dengan upaya pemda khususnya Kabupaten Lampung 

Selatan  dalam meningkatkan kualitas layanan publik masayarakat setempat. 

Ekploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, 

menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro 

(Mardiasmo, 2002).  Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi 

dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif 

antara  berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan 

mutu layanan publik (Lewis, 2003).  Wurzel (1999) menegaskan meskipun 

mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini 

perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif 

layanan publik.  Keengganan masyarakat untuk  membayar pajak ataupun retribusi 

bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk 

yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).   

 

Data menunjukkan bahwa nominal PAD Kabupaten Tanggamus terus meningkat dari 

tahun 2005 hingga 2009, rata-rata kontribusi selama 5 tahun setelah desentralisasi 

fiskal adalah 19,55% (Badan Pusat Statistik), dengan sumber utama penerimaan dari 

pajak daerah dan retribusi.  Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil 

bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK). Gambaran ini 



 

menunjukkan belum optimalnya upaya fiskal (fiscal effort) pemda Kabupaten 

Tanggamus dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. 

 

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 

2003).  Daerah yang pertumbuhan ekonominya  positif mempunyai kemungkinan 

mendapatkan kenaikan PAD.  Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih 

berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait 

dengan pajak ataupun retribusi.  

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi 

(sebagai komponen terbesar PAD)  sangat terkait dengan kegiatan sektor industri.  

Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya 

sektor imdustri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002).  Dengan kata lain 

pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya 

PAD (pajak dan restribusi) yang akan diterima. 

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Jika elastisitas PAD 

terhadap PDRB lebih dari satu maka hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi 

perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap 

perubahan PAD. Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, 

mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor 

guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal.  Sebagai contoh adalah dibukanya 

peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan 

yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003;  

Bappenas, 2003) 


