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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari 

Kabupaten Induk Lampung Selatan, Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran  di Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 2 

November 2007, ditandai dengan dilantiknya Penjabat Bupati Pesawaran oleh 

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  

  

Sejak awal dibentuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran telah mengalami beberapa proses pergantian kepemimpinan 

mulai dari Pj. Bupati yang pertama yaitu Bapak Drs. Haris Fadilah, MM sampai 

dengan Bupati definitif hasil pemilihan langsung oleh masyarakat pesawaran yaitu 

Bapak Aries Sandi. DP, SH, MH yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama 

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 September 2010.  

Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan struktur dan mekanisme pemerintahan 

daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yang telah tertuang pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran dan telah terbentuknya DPRD Kabupaten Pesawaran.  
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1.1. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada 104 54’ sampai dengan 

105 14’ bujur timur dan 5 7’ sampai dengan 5 48’ lintang selatan. Secara 

umum memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada 

umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 

mm dan jumlah hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun. luas wilayah 

Kabupaten Pesawaran adalah ± 1173,77 Km2 dengan kedudukan ibukota di 

Gedong Tataan. Kabupaten Pesawaran Pada Tahun 2010 berpenduduk 397.294 

jiwa berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, memiliki potensi 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata yang masih terbuka 

untuk dikembangkan. Dengan kondisi wilayah yang ada Kabupaten Pesawaran 

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan 

perdagangan dan perekonomian di Provinsi Lampung, karena letaknya yang 

strategis yang  berbatasan langsung dengan 4 (empat) kabupaten/kota dan 

disebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung, 

selengkapnya batas wilayah Kabupaten Pesawaran mencakup yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangun Rejo, 

Bumiratu Nuban, Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan, 

Kemiling  dan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. 

 Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, 

Gading Rejo, Sukoharjo Kabupaten Tanggamus. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kelumbayan, Cukuh 

Balak Kabupaten Tanggamus. 
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Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7  Kecamatan dan 133 Desa, secara keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut: 

Tabel 4.1.  Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah 
 

No Kecamatan Luas (Km) Luas (Ha) Jumlah Desa 

1. Gedong Tataan  97,06  9.706  19 Desa   

2. Negeri Katon 152,69 15. 269 19 Desa 

3. Tegineneng 151,26 15.126 15 Desa 

4. Way Lima 99,83 9.983 16 Desa 

5. Padang Cermin 317,63 31.763 22 Desa 

6. Punduh Pedada 224,19 22.419 21 Desa 

7. Kedondong 131,11 13.111 21 Desa 

Jumlah 1.173,77 117.377 133 

Sumber: Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2010.  

 

1.2. Kondisi Demografis 

Hasil Rekapitulasi Sensus Pendudukan tahun 2010, Kabupaten Pesawaran 

memiliki jumlah penduduk 397.294 jiwa, Terdiri dari penduduk laki-laki 

sebanyak 204.934 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 192.360 jiwa yang 

tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan. Perincian penduduk menurut jenis kelamin dan 

wilayah kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut : 

 

Tabel 4.2.  Jumlah Penduduk Per Kecamatan Dilihat Dari Jenis Kelamin 
 

 

NO 

 

KECAMATAN 

JUMLAH 

DESA 

JUMLAH PENDUDUK 
 

JUMLAH 
Laki-Laki 

( Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

1 Gedong  Tataan 19 43.386 42.310 85.696 

2 Negeri Katon 19 31.157 29.526 60.683 

3. Tegineneng 15 25.453 24.252 49.705 

4. Way Lima 16 15.359 14.384 29.743 

5. Padang Cermin 22 45.922 42.135 88.057 

6. Punduh Pidada 21 13.650 12.269 25.919 

7. Kedondong 21 30.007 27.484 57.491 

 Jumlah 133 204.934 192.360 397.294 

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2010. 
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Gambar 2. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesawaran 2000-2010 

 

1.3. Kondisi Ekonomi 

Secara umum potensi daerah di Kabupaten pesawaran dapat dilihat dari berbagai 

sumber yang bila diusahakan secara optimal dapat memberikan konstribusi 

terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi Sumber 

Daya Alam Kabupaten Pesawaran mencakup ekosistem lahan pantai/laut, 

ekosistem sawah, dan ekosistem lahan kering. Potensi lahan basah seluas 21.552 

ha (18,36%), lahan kering seluas 17.271 ha (81,95%) dan budidaya laut seluas 

4.775 ha. Sektor pertanian di wilayah Pesawaran terdiri dari dua komoditas utama, 

yaitu tanaman pangan dan holtikultura yang terdiri dari padi sawah (25.134 Ha, 

dengan hasil produksi 127.485 ton), padi ladang (2.136 Ha, dengan hasil produksi 

7.222 ton), jagung (19.519 Ha, dengan hasil produksi 102.397 ton), Ubi Kayu 

(2.860 Ha, dengan hasil produksi 64.460 ton), Ubi kayu (2.860 ha, dengan jumlah 

produksi 64.460 Ton), Kacang Tanah (380 Ha, dengan hasil produksi 453 Ton), 

Kacang Kedelai (16 ha dengan hasil produksi 15 Ton), Kacang hijau (256 ha 

dengan hasil produksi 220 Ton). 
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Tabel 4.3. Luas Lahan Komoditi di Kabupaten Pesawaran 

No Komoditi Luas Tanam (ha) Produksi (ton) 

1 Tanam padi 27.270 134.707 

2 Padi sawah 25.134 127.485 

3 Padi ladang 2.136 7.222 

4 Jagung 19.519 102.397 

6 Ubi kayu 2.860 64.460 

7 Kacang Tanah 380 453 

8 Kacang kedelai 16 15 

9 Kacang Hijau 256 220 

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2010. 

 

1.4. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Pesawaran 

pada Tahun 2008 adalah sebesar Rp.7.898.978 adanya peningkatan nilai PDRB 

per kapita atas dasar harga berlaku dibandingkan tahun sebelumnya menunjukan 

bahwa perekonomian di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan. Untuk 

tahun 2009 diasumsikan nilai PDRB per kapita Kabupaten Pesawaran meningkat 

menjadi sebesar Rp.8.688.875 dan diharapkan mencapai Rp.9.557.762 pada tahun 

2010. secara rinci data PDRB tertera pada tabel  4.4. berikut:  
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Tabel 4.4.  Laju pertumbuhan PDRB Kab. Pesawaran menurut Lapangan Usaha 

atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2009 (persen) 
 

NO LAPANGAN USAHA 2008 2009 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

PERTANIAN 

a. Tanaman bahan makanan 

b. Tanaman perkebunan 

c. Perternakan 

d. Kehutanan 

e. Perikanan 

 

PERTAMBANGAN DAN 

PENGGALIAN 

a. Pertambangan tanpa migas 

b. Penggalian 

 

INDUSTRI PENGELOLAHAN 

TANPA MIGAS 

 

LISTRIK & AIR BERSIH 

a. Listrik 

b. Air bersih 

 

BANGUNAN 

 

PERDAGANGAN, HOTEL & 

RESTORAN 

a. Perdagangan besar dan eceran 

b. Hotel 

c. Restoran/Rumah Makan 

5.80 

2.89 

4.60 

(3.51) 

8.83 

12.58 

 

3.68 

 

(24.13) 

3.04 

 

8.41 

 

 

8.51 

8.66 

1.79 

 

2.93 

 

5.75 

 

5.67 

0.00 

7.53 

3.72 

3.51 

7.39 

1.73 

0.88 

2.86 

 

3.60 

 

28.16 

4.79 

 

9.09 

 

 

4.72 

4.76 

2.68 

 

4.44 

 

6.74 

 

6.90 

0.00 

3.31 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

PENGANGKUTAN DAN 

KOMUNIKASI 

a. Pengangkutan 

    1). Angkutan Rel 

    2). Angkutan Jalan Raya 

    3)  Angkutan Penyebrangan 

    4)  Angkutan Udara 

    5)  Jasa Penunjang angkutan 

b. Komunikasi 

 

KEUANGAN, PERSW & JASA 

PERUSAHAN 

a. Bank 

b. Lembaga keuangan tanpa Bank 

c. Persewaan 

d. Jasa Perusahaan 

 

 

9.52 

 

8.18 

0.00 

8.30 

4.30 

- 

3.02 

20.70 

 

5.19 

 

19.31 

5.16 

3.17 

3.41 

 

 

10.29 

 

9.36 

0.00 

9.47 

5.82 

- 

3.97 

17.42 

 

6.61 

 

26.17 

12.69 

3.08 

5.75 
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9. JASA-JASA 

a. Pemerintahan Umum 

b. Swasta 

    1). Sosial Kemasyarakatan 

    2). Hiburan dan Rekreasi 

    3)  Perorangan dan Rumah Tangga 

4.78 

3.22 

11.20 

10.75 

10.92 

11.84 

5.42 

4.48 

9.00 

11.69 

12.67 

4.77 

Produk Domistik Regional Bruto 5.88 5.17 

 Sumber: Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2010. 

 

 

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran. Dinas Pendapatan Kabupaten 

Pesawaran  merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 

pendapatan daerah. 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran dibidang pendapatan daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran mempunyai 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; 

b. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendapatan daerah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan  Kabupaten 

Pesawaran, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 
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a. Pemberian bimbingan, pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi teknis 

bidang pendapatan daerah 

b. Pelaksanaan penyuluhan penerimaan pendapatan daerah 

c. Pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokok 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendapatan daerah 

e. Pelaksanaan bidang pendaftaran dan pendapatan wajib Pajak/Retribusi 

Daerah 

f. Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah 

g. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan verifikasi bidang pendapatan daerah 

h. Pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan penggalian sumber pendapatan 

daerah 

i. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengadministrasian dan penagihan 

PBB dan BPHTB 

j. Pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah 

k. Pengelolaan pendapatan dari sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bagi 

hasil bukan pajak. 

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada periode 2008 – 2010 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran juga telah menetapkan Visi dan Misi-nya 

sebagai berikut : 

Visi : 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang 

Profesional menuju Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang Sehat dan Sejahtera 

melalui Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Amanah dengan mengoptimalkan 

Pemanfaatan Potensi Daerah”. 
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Misi : 

1. Mewujudkan Koordinasi yang baik dan handal antara Dinas/Instansi 

pengelola penerimaan Daerah. 

2. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Daerah demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dengan tidak 

memberikan beban ekonomi tinggi kepada masyarakat. 

3. Mewujudkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

Daerah. 

4. Mewujudkan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Daerah 

dibidang Pendapatan 

5. Menyajikan Laporan Penerimaan Daerah yang transparant, akurat dan 

akuntabel. 

6. Menyelenggarakan Sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada 

masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. 

7. Menyelenggarakan Pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan 

efisien. 

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran  terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Umum. 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan. 

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan. 

c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi : 

1) Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 
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2) Kepala Seksi Perhitrungan dan Penetapan. 

d. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian, membawahi : 

1) Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan. 

2) Kepala Seksi Pengendalian Operasional. 

e. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi : 

1) Kepala Seksi Pembukuan. 

2) Kepala Seksi Pelaporan. 

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

g.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran 

yang berkedudukan di Kecamatan Gedong Tataan dipimpin seorang Kepala Dinas 

yang mempunyai tugas pokok antara lain: memimpin Dinas Pendapatan  sesuai 

tupoksi dan kewenangan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas 

Pendapatan  agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil 

guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pendapatan daerah 

dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang 

pendapatan daerah. 

2.1 Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pesawaran dengan rincian program 

kerja yang terdiri dari belanja administrasi umum berupa program kerja yang 
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menyangkut kegiatan rutin perkantoran seperti pelayanan administrasi 

perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan 

Belanja Urusan wajib berupa program kerja Dispenda dalam rangka mewujudkan 

tujuan yang telah ditetapkan yaitu Program peningkatan dan pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah.  

Untuk mewujudkan program kerja tersebut Tahun 2010 Dispenda Kabupaten 

Pesawaran mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 4.514.345.000,- terdiri dari 

belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 2.534.625.000,- 

(56,14 %) dan Belanja Langsung (belanja administrasi umum dan urusan wajib) 

sebesar Rp. 1.979.720.000,- (43,85 %). Selengkapnya Program kerja Dispenda 

Kabupaten Pesawaran sebagai berikut : 

Tabel  4.5. Program Kerja Dispenda Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 

I. Administrasi Umum 

Program Kegiatan Anggaran (Rp) 

1 2 3 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik  

16.600.000,- 

2. Penyediaan Jasa Adminis trasi 

keuangan 

63.300.000,- 

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   10.200.000,- 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.020.500,- 

5.  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

89.826.000,- 

6. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik  

4.000.000,- 

7. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

4.280.000,- 

8. Penyediaan  Peralatan Rumah Tangga    3.298.500,- 

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Paraturan Perundang-undangan  

10.300.000,- 

10.Penyediaan Makanan dan Minuman 20.010.000,- 

11.Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah 

94.230.000,- 
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1 2 3 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

1.  Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 

37.500.000,- 

2.  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 49.450.000,- 

3. Pengadaan Meubeller 5.000.000,- 

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Kendaraan Dinas/ Operasional 

46.210.000,- 

5.  Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Peralatan Gedung Kantor 

6.750.000,- 

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala 

Meubeller 

1.500.000,- 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya  

11.700.000,- 

2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 

tertentu 

12.000.000,- 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

1. Bimbingan Teknis, Implementasi 

Peraturan Perundangan 

39.000.000,- 

Peningkatan 

Pengemb. Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja & Keu 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

27.045.000,- 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun 

35.000.000,- 

J u m l a h  597.220.000,- 

II. Urusan Wajib 

Program Kegiatan Anggaran (Rp) 

1 2 3 

Peningkatan dan 

Pengemb. Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

1. Penyusunan Rancangan Peraturan 

daerah Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi 

50.000.000,- 

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

232.500.000,- 

3. Bulan Bhakti PBB Tingkat 

Kabupaten 

90.000.000,- 

4. Pendataan dan Pemutakhiran Data 

Penerimaan Daerah 

75.000.000,- 

5. Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi 

Pembukuan dan Pelaporan 

Penerimaan Daerah 

85.000.000,- 

6. Penggunaan Dana Reward / Insentif 

Lunas Pajak Bumi dan Bangunan 

850.000.000,- 

J u m l a h 1.382.500.000,- 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 
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Dilihat dari program kerja Dispenda tahun 2010, secara umum program kegiatan 

yang ada masih berupa kegiatan standar pada Dinas Pendapatan selain itu juga 

belum ada kegiatan yang dibuat dengan prioritas khusus untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah seperti reward atau 

bonus yang langsung diterima masyarakat yang membayar pajak tepat waktu, 

program kegiatan yang ada saat ini hanya memberikan reward bagi desa yang 

melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Sebagai Kabupaten baru 

tentu saja Kabupaten Pesawaran membutuhkan program kegiatan khusus yang 

mampu meningkatkan percepatan kenaikan pendapatan untuk membiayai 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2  Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

(Tupoksi) Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran sampai dengan Desember 

Tahun 2010 sebanyak 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditambah dengan 7 

pegawai tenaga harian lepas sukarela (THLS) dengan rincian pada tabel 6 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6. Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Menurut Jenjang Kepangkatan 

No Pangkat/Golongan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Golongan IV 5 17,24 

2. Golongan III 12 41,38 

3. Golongan II 5 17,24 

4. THLS 7 24,14 

 Jumlah 29 100 

Sumber: Dispenda Kabupaten Pesawaran, 2010. 
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Sedangkan keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan formal yang ditamatkan 

oleh pegawai dilingkungan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran 

adalah pegawai yang berpendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 4 orang pegawai 

(13,79%), Sarjana (S1) sebanyak 15 orang (51,73 %), Sarjana Muda sebanyak 4 

orang (13,79%), dan SLTA sebanyak 6 orang (20,69%), selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7. Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Menurut Jenjang Pendidikan Formal 

No Jenjang Pendidikan Formal Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pasca Sarjana (S2) 

Sarjana (S1) 

Sarjana Muda/Akademi 

SLTA 

4 

15 

4 

6 

13,79 

51,73 

13,79 

20,69 

            Jumlah 29 100 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

 

Dilihat dari data jumlah personil yang ada pada Dinas Pendapatan  Kabupaten 

Pesawaran sampai dengan  Desember  Tahun 2010, jumlah ini masih belum 

mencukupi  mengingat besarnya frekuensi pekerjaan pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pesawaran sebagai pengelola dan Koordinator penerimaan daerah.  

2.3  Sarana dan Prasarana 

 

Sarana Gedung Kantor yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran sejak terbentuk tahun 2007 sampai dengan sekarang masih menyewa 

rumah penduduk untuk di jadikan kantor, sedangkan sarana prasaran kerja lainnya 

secara bertahap terus dipenuhi dengan menyesuaikan dengan anggaran yang 

disediakan setiap tahunnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
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Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran pada Tahun Anggaran 2010 

didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : 

a.  Gedung Kantor  dengan  status sewa berjumlah 1 (satu) Unit dengan luas 

1.344 m  terletak dilingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran.  

b. Kendaraan Dinas Roda empat dan roda dua sebanyak 9 unit terdiri dari 

- Kendaraan Roda Dua  6 Unit 

- Kendaraan Roda Empat 3 Unit 

c. Peralatan kantor 

Peralatan kantor yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penambahan, 

sebagimana tabel berikut :  

Tabel 4.8. Daftar Sarana Peralatan Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2010   

NO. NAMA BARANG 
VOLUME 

(Buah/Unit) 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 Meja Biro Leter L (Kadis) 1 Baik 

2 Meja Sekretaris (1/2 Biro)  1 Baik 

3 Meja Staf 20 Baik 

4 Kursi Biro (Kadis) 1 Baik 

5 Kursi Sekretaris   1 Baik 

6 Kursi Staf 20 Baik 

7 Air Conditioner 1 Baik 

8 Lemari Besi 2 Pintu 4 Baik 

9 Brankas 2 Baik 

10 Komputer Note Book 3 Baik 

11 Komputer 3 Baik 

12 Printer Laser Jet 2 Baik 

13 Telephone 1 Baik 

14 Faxmile 1 Baik 
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1 2 3 4 

15 Mesin Tik 2 Baik 

16 Filling Kabinet 4 Baik 

17 UPS 3 Baik 

18 Mesin Hitung (kalkulator) 7 Baik 

19 Sepeda Motor 6 Baik 

20 Kamera Digital 1 Baik 

21 TV 29 inch 2 Baik 

22 Meja TV 2 Baik 

23 Lemari Buku 1 Baik 

24 LCD Proyektor 1 Baik 

25 Wireless 1 Baik 

26 Printer Dot Matrix 1 Baik 

27 Bendera Petaka 2 Baik 

28 Dudukan Bendera Petaka 1 Baik 

29 Scanner 1 Baik 

30 Mesin Porpurasi 1 Baik 

31 Tenda Parkir 1 Baik 

32 Internet 1 Baik 

34 Size 1 Baik 

35 Dispenser 1 Baik 

36 Kipas Angin 2 Baik 

37 DVD Player 1 Baik 

38 Gambar Presiden dan Wakil 2 Baik 

39 Gambar Bupati dan Wakil 2 Baik 

40 Papan Data PAD 1 Baik 

41 Kend. Roda 4 (microbus) 2 Baik 

42 Kendaraan Roda 4 (pickup) 1 Baik 

43 Jam Dinding 2 Baik 

44 White Board 1 Baik 

45 Handy Cam 1 Baik 

46 Genset 1 Baik 

47 Alat Ukur 1 Baik 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 
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2.4 Pendapatan Asli Daerah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengatur pembagian sumber-sumber 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut  

dijadikan acuan bagi pembinaan administrasi pemerintahan di daerah salah 

satunya adalah aspek kemampuan keuangan daerah.  

Kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Pendapatan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan keuangan daerah. Pendapatan daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 
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Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari 

perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disisi penerimaan dan 

peranannya dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan pemerintah pusat (DAU/DAK), dana bagi hasil pajak/bukan pajak, 

bantuan pembangunan serta pinjaman daerah. Perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesawaran dari tahun awal terbantuk (2008) sampai dengan 

tahun 2010 sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2008 s/d 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 
Target PAD Realisasi PAD 

Persentase 

(%) 

1. 2008           2,865,500,000         2,438,040,000  85 

2. 2009           4,080,474,950         4,490,754,768  110 

3. 2010           5,577,050,000       11,067,677,433  198 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran sejak pertama kali ditetapkan tahun 

2008 telah terealisasi dengan cukup baik dengan persentase realisasi sebesar 85%, 

bahkan pada tahun 2009 dan 2010 realisasi PAD melebihi target dengan realisasi 

sebesar 110% dan 198%. Over target PAD tersebut disebabkan angka realisasi 

dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari penerimaan jasa 

giro melebihi target yang ditetapkan. Pertumbuhan target dan tercapainya realisasi 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun terahir, 

memberikan gambaran potensi PAD di Kabupaten Pesawaran yang sangat 

potensial.   
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Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tingkat ketergantungan 

daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten 

Pesawaran  Tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 

sampai dengan Tahun 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi 
Persentase 

(%) 

PAD APBD  

1. 2008 2.438.040.000,- 44.280.840.945,- 5,51 

2. 2009 4.490.754.768,- 337.523.225.140,- 1,33 

3. 2010 11.067.677.433,- 514.511.039.447,- 2,15 

Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD 2,99 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan asli Daerah Kabupaten 

Pesawaran hanya memberikan kontribusi terhadap APBD dengan rata – rata 

sebesar 2,99 % pertahun. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun 

pun terus mengalami penurunan yaitu 5,51 %  dalam tahun anggaran 2008, turun 

menjadi 1,33 % dalam tahun anggaran 2009, dan kembali naik menjadi 2,15 % 

pada tahun anggaran 2010. Minimnya angka Kontribusi PAD terhadap APBD 

memberikan gambaran kondisi keuangan Kabupaten Pesawaran yang masih 

sangat tergantung pada pemerintah pusat melalui dana perimbangan (DAU dan 

DAK). 
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B. Pembahasan 

1. Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran 

    Dalam Merealisasikan Target PAD 

 

Dalam menilai suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan 

oleh tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Dalam 

hubungannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah, maka organisasi yang 

relevan untuk dikaji efektivitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu 

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi maka dengan sendirinya 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran melaksanakan fungsi sebagai pemungut 

pendapatan daerah dan koordinator pendapatan daerah, harus memanfaatkan 

kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Semua kekuatan internal 

yang dimiliki yakni berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana harus 

dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Disamping 

itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan manajemen yang baik, sebab 

bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melakukan tugas dan 

pekerjaannya masing-masing dengan baik, efektivitas organisasi secara 

keseluruhan akan timbul. 

 

Efektivitas organisasi dapat menjelaskan secara konkrit sejauh mana Dinas 

Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan kemampuannya secara optimal untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Adapun tolak ukur yang dipergunakan untuk 

mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pesawaran adalah kemampuannya menyesuaikan diri (adaptability), 

produktivitas dan kepuasan kerja. 
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1.1.  Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Kemampuan menyesuaikan diri merupakan kemampuan dari suatu organisasi 

untuk mengikuti, mengantisipasi dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam suatu lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri ini akan 

berpengaruh pada tingkat pencapaian tujuan organisasi secara optimal, sebab bila 

suatu organisasi tidak mampu menyesuaikan diri baik dengan perubahan eksternal 

berupa perubahan politik (perubahan kebijakan) perubahan ekonomi, sosial 

masyarakat dan teknologi, maupun perubahan internal dari organisasi itu, yang 

menuntut untuk tanggap dan segera merespon setiap perubahan yang terjadi 

didalam organisasi, maka hal ini akan berpengaruh pada tingkat produktivitas 

organisasi itu dan bila tingkat produktivitas organisasi ini tidak tercapai maka 

dapat dipastikan organisasi itu tidak akan efektif dalam menjalankann program 

kerjanya. 

Organisasi sering mengalami kesulitan didalam menghadapi perubahan yang 

terjadi, hal ini nampaknya disebabkan oleh budaya (culture) yang sudah melekat 

dan adanya kehawatiran untuk melakukan perubahan-perubahan yang nantinya 

tidak mempunyai pengaruh terhadap prestasi suatu organisasi. Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagai koordinator pemungutan pendapatan 

daerah, khususnya terhadap pemungutan Pajak dan Retribusi dan lain-lain 

penerimaan asli daerah yang sah, dituntut untuk selalu tanggap terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi, baik dilingkungan internalnya maupun 

terhadap lingkungan eksternal. Apabila organisasi ini tidak tanggap dan mampu 

merespon perubahan lingkungan yang terjadi, maka organisasi ini tidak akan 

survive didalam meningkatkan pendapatan asli daerah  dan sudah barang tentu 
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penerimaan asli daerah tidak akan meningkat, yang akhirnya berdampak pada 

daerah yang akan selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. 

 

Untuk mewujudkan efektivitas Dispenda Kabupaten Pesawaran yang dapat dilihat 

dari kemampuan menyesuaikan diri, pada penelitian ini akan tinjau dari 2 (dua) 

faktor, yaitu perubahan politik dan penggunaan teknologi, dan sebagaimana 

pendapat Jones (2004:18) dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, 

organisasi  harus melakukan penelitian dan pengembangan, market research serta 

perencanaan jangka panjang. 

Sebagai pengaruh dari perubahan politik, Kabupaten Pesawaran yang dibentuk 

dari hasil pemekaran Kabupaten Induk Lampung Selatan, telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepemimpinan Bupati, dari awal terbentuk Tahun 2007 

sampai dengan Tahun  2010 Kabupaten Pesawaran telah mengalami pergantian 

kepemimpinan, mulai dari masa jabatan Penjabat Bupati  sampai dengan Bupati 

Definitif sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 4.11. Periode Kepemimpinan Bupati Pesawaran 2007 s/d 2010 

No Nama Pj Bupati/Bupati Periode Keterangan 

1. Drs. Haris Fadilah, MM Nov 2007 s/d Okt 2008 Pj. Bupati 

2. Drs. Djunaidi Djaya Okt 2008 s/d Okt 2009 Pj. Bupati 

3. Drs. Haris Fadilah, MM Okt 2009 s/d April 2010 Pj.Bupati 

4. Drs. Untung Subroto, MM April 2010 s/d Sep 2010 Pj.Bupati 

5. Aries Sandi DP, SH, MH Sept 2010 s/d Sekarang Bup. Defintif 

Sumber : LPPD Kabupaten Pesawaran, 2010 Data diolah. 

Dari tabel di atas, Selama kurang lebih 4 (empat) tahun penyelenggaraan 

pemerintahannya, Kabupaten Pesawaran telah mengalami pergantian Bupati 

sebanyak 5 (lima) kali, perubahan kepemimpinan ini sebagai akibat kebijakan 
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politik yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung 

sebagai Pembina Kepegawaian pada daerah Otonom baru. Akibat perubahan 

politik tersebut juga berpengaruh terhadap kepemimpinan Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah mengalami pergantian 

kepemimpinan sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, 

selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Periode Jabatan Kadispenda Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 s/d 

2010 
 

No Nama Kepala Dinas Periode 

1. Drs. Hi. Tauhidi, MM Desember 2007 s/d November 2008 

2. Dra. Ismar Kolina November 2008 s/d Oktober 2010 

3. Ariyawan, SE, MH Oktober 2010 s/d Sekarang 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Berdasarkan data di atas faktor perubahan politik yang mengakibatkan perubahan 

kebijakan kepemimpinan Bupati dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

selama tiga tahun terakhir cukup direspon dengan baik oleh Dispenda, hal ini 

ditandai dengan tetap terlaksananya program kerja dispenda yang telah ditetapkan, 

begitu pula dengan pencapaian realisasi PAD tahun 2009 s/d 2010 yang telah 

terealisasi lebih dari 100%, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang 

diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut : 

“Terhadap perubahan dalam lingkungan Dipenda baik terkait politik, 

ekonomi yang terjadi di pusat dan daerah, kami Dipenda Pesawaran 

tetap melaksanakan tupoksi kami sesuai dengan regulasi atau pun 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah 

kabupaten Pesawaran,”. 
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Faktor lain yang terkait dengan efektivitas Dispenda dalam hal kemampuan 

menyesuaikan diri adalah penggunaan teknologi Informasi (IT), melihat 

perkembangan teknologi yang cukup pesat dan kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan yang cepat, tepat dan akurat organisasi Dispenda dituntut untuk mampu 

memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, begitu pula dalam  penghitungan potensi PAD, 

pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah sudah selayaknya kantor 

Dispenda Kabupaten Pesawaran memiliki sistem pengolahan data terpusat yang 

valid, actual dan up to date sehingga memudahkan seluruh pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mendapatkan data dan fakta yang dibutuhkan. Namun 

kondisi yang ada sekarang pada Dispenda pesawaran sistem pengolahan data 

wajib pajak dan retribusi masih dilakukan secara manual dan belum secara khusus 

menggunakan teknologi pendataan yang terintegrasi. Sistem pengolahan data yang 

dijalankan saat ini hanya menggunakan sistem penghitungan manual program 

word dan exel dengan up date data berdasarkan laporan semesteran, fakta ini juga 

sesuai dengan hasil wawancara Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris 

Dispenda bahwa: 

“Secara khusus dalam penghitungan dan pendataan PAD di daerah, 

Dispenda Pesawaran belum memiliki teknologi tersebut, hanya saja 

sejak tahun 2010 ini, Kantor Dispenda pesawaran telah memiliki 

sistem informasi pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang 

menggunakan program visual basic. Harapannya dimasa yang akan 

datang Dispenda pesawaran dapat memperbaharui IT dalam hal 

pendataan objek, penghitungan potensi dan pendataan data wajib 

pajak”. 

 

Faktor lain yang dapat dijadikan tolak ukur kemampuan dispenda dalam 

menyesuaikan diri adalah adanya penelitian dan pengembangan, market research 

dan perencanaan jangka panjang, berdasarkan observasi dan wawancara yang 
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dilakukan, dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010, Dinas Pendapatan 

daerah belum pernah memiliki program kerja yang berhubungan dengan 

penelitian pengembangan dan perencanaan jangka panjang.  Selama ini Dinas 

Pendapatan Daerah hanya berorientasi pada program jangka pendek saja yakni 

hanya mengejar pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan setiap 

tahunnya, sedangkan program jangka menengah maupun jangka panjang hingga 

saat ini belum ada, sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah sebagai berikut : 

“Selama ini Dinas Pendapatan daerah kabupaten pesawaran masih belum 

memiliki program jangka menengah dan jangka panjang, program kerja 

yang ada masih terfokus pada program jangka pendek berupa Pencapaian 

target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, sedangkan program kerja 

jangka menengah yang seharusnya tertuang dalam Renstra Dispenda 

masih belum ada.” 

 

Begitu pula dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, setelah 3 (tiga) tahun 

menjalankan program kerja, belum ada kegiatan khusus yang terkait dengan 

penelitian dan pengembangan yang dilakukan Dispenda dalam rangka pencapaian 

visi, misi dan tujuan organisasi. Program jangka pendek Dispenda setiap tahun 

dapat dilihat dari program kegiatan Dispenda yang dituangkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 pada RKT tersebut telah dibuat program 

kegiatan antara lain Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah, 

Bulan Bhakti PBB Tingkat Kabupaten, dan Pendataan dan Pemutakhiran Data 

penerimaan daerah. Selengkapnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.13.  Program Kegiatan Urusan Wajib Dispenda Pesawaran Tahun 2010 

Program Kegiatan 

1 2 

Peningkatan dan 

Pengemb. Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

1. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 

Pendapatan Daerah 

3. Bulan Bhakti PBB Tingkat Kabupaten 

4. Pendataan dan Pemutakhiran Data Penerimaan 

Daerah 

5. Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Pembukuan 

dan Pelaporan Penerimaan Daerah 

6. Penggunaan Dana Reward / Insentif Lunas Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Program kerja tersebut sudah cukup baik mengakomodir tugas pokok dan fungsi 

Dispenda, terbukti selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir realisasi PAD 

Kabupaten Pesawaran dapat tercapai sesuai target, akan tetapi untuk kebutuhan 

jangka panjang terutama untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD 

yang setiap tahun makin menurun, Dispenda Pesawaran seharusnya memiliki 

program kerja yang terkait dengan penelitian dan pengembangan dan segera 

menyusun Program kerja jangka menengah dan jangka panjang dengan 

memproyeksikan program unggulan yang mampu memberikan efek percepatan 

terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran dimasa yang akan datang.  

 

Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, kemampuannya dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya masih belum optimal, hal ini dapat 
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dilihat dari kemampuan menyesuaikan diri dari perubahan politik sudah cukup 

baik, penggunaan teknologi yang masih minim dan belum adanya penelitian dan 

pengembangan serta belum adanya program jangka menengah dan program 

jangka panjang pada kantor Dispenda sehingga berpengaruh terhadap  

produktivitas organisasi yang pada ahirnya akan berpengaruh pada efektivitas 

organisasi.  

 

2.2. Produktivitas 

Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan 

ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya, 

akan tetapi dalam kenyataan sangatlah sulit melihat efektivitas organisasi dengan 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan selain karena 

selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses 

pencapaiannya seringkali ada tekanan dari keadaan sekeliling, selain itu proses 

penetapan target yang tidak didasarkan atas potensi yang sebenarnya. Kenyataan 

tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara 

keseluruhan. 

Faktor penting lainnya yang menentukan efektivitas organisasi adalah 

produktivitas, menurut Sondang P. Siagian (2000:130) produktivitas ialah 

terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan keluaran, artinya suatu sistem 

akan dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit 

untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar. Pengukuran produktivitas 

Dispenda dapat dilihat dari pencapaian realisasi target pajak dan retribusi daerah 

setiap tahun dan seberapa besar kontribusi realisasi pajak dan retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).  



 

 

 

73 

Tabel 4.14. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2008 s/d 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 
Target PAD Realisasi PAD 

Persentase 

(%) 

1. 2008           2,865,500,000         2,438,040,000  85 

2. 2009           4,080,474,950         4,490,754,768  110 

3. 2010           5,577,050,000       11,067,677,433  198 

 Persentase  Rata-rata Realisasi PAD 131 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Tabel di atas menunjukkan  realisasi PAD Kabupaten Pesawaran selama 3 (tiga) 

tahun terahir cukup baik dengan rata-rata persentase pencapaian 131 %, hanya 

pada tahun 2008 target PAD tidak tercapai sedangkan dua tahun berikutnya target 

PAD selalu melebihi target yang ditetapkan, tetapi pencapaian target PAD 

tersebut jika dilihat dari faktor produktivitas masih rendah karena tingkat 

ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat 

(DAU/DAK) tiap tahun semakin tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi 

PAD terhadap APBD yang semakin menurun, selengkapnya dapat dilihat pada 

table berikut :  

Tabel 4.15. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 

sampai dengan Tahun 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi 
Persentase 

(%) 

PAD APBD  

1. 2008 2.438.040.000,- 44.280.840.945,- 5,51 

2. 2009 4.490.754.768,- 337.523.225.140,- 1,33 

3. 2010 11.067.677.433,- 514.511.039.447,- 2,15 

Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD 2,99 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 
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Masih minimnya angka kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan masih 

besarnya ketergantungan anggaran belanja daerah Kabupaten Pesawaran dengan 

Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, minimnya kontribusi PAD terhadap 

APBD tersebut menunjukkan produktivitas yang rendah, dengan angka kontribusi 

rata-rata sebesar 2,99 % artinya lebih dari 95 % APBD Kabupaten Pesawaran 

berasal dari dana Pemerintah Pusat. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan 

tujuan dimekarkannya Kabupaten Pesawaran dari Kabupaten Induk Lampung 

Selatan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kemandirian 

anggarannya.  

Data lain yang berkaitan dengan produktivitas Dispenda adalah angka kontribusi 

realisasi Pajak Daerah terhadap PAD yang tiap tahun juga semakin menurun 

selengkapnya pada table di bawah ini : 

Tabel 4.16. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pesawaran Tahun 

2008 sampai dengan Tahun 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Persentase 

(%) Pajak Daerah PAD 

1. 2008 1.305.336.000 2.438.040.000 53,54 

2. 2009 1.415.009.536 4.490.754.768 31,50 

3. 2010 2.394.522.065 11.067.677.433 21,63 

Rata-rata Kontribusi Pajak  terhadap PAD 35,55 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

Dari data tabel di atas, meskipun angka realisasi pajak daerah setiap tahun 

jumlahnya mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding 

dengan laju pertumbuhan angka realisasi PAD yang cukup signifikan, sehingga 

persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD semakin menurun. Angka 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tiga tahun terakhir rata-rata 
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35,55%, artinya  produktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 

masih rendah. 

Senada dengan angka kontribusi pajak terhadap PAD yang semakin menurun, data 

kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD juga semakin menurun, 

selengkapnya sebagai berikut :  

Tabel 4.17. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2008 Sampai dengan Tahun 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Persentase 

(%) Retribusi Daerah PAD 

1. 2008 735.447.098 2.438.040.000 30,16 

2. 2009 1.305.564.360 4.490.754.768 29,07 

3. 2010 1.876.777.814 11.067.677.433 16,95 

Rata-rata Kontribusi Retribusi terhadap PAD 25,39 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010 

Pada table 4.17 angka kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD semakin 

menurun, tahun 2008 sebesar 30,16% dan tahun 2010 menjadi 16,95% atau rata-

rata 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 25,39%. Semakin menurunnya angka kontribusi 

retribusi daerah terhadap PAD selama tiga tahun terahir juga menunjukkan 

pertumbuhan PAD yang cukup signifikan namun tidak diimbangi laju 

pertumbuhan retribusi daerah, keadaan ini terjadi karena  penetapan target 

retribusi daerah tidak disesuaikan dengan potensi yang ada. Kenyataan  tersebut  

sesuai dengan keterangan Sekretaris Dispenda sebagai berikut : 

“Terus menurunnya angka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap PAD disebabkan laju pertumbuhan PAD yang cukup besar 

terutama dari sektor penerimaan jasa giro dari belanja lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, masih belum validnya database potensi 

pajak dan retribusi daerah serta pola penetapan target pajak dan 

retribusi daerah yang belum akurat menjadi penyebabnya.” 

 



 

 

 

76 

Angka rata-rata kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten 

pesawaran yang hanya sebesar 25,39% menunjukkan produktivitas Dispenda 

masih rendah.  

Sektor lain yang menunjukkan angka positif adalah kontribusi lain-lain 

pendapatan daerah yang sah terhadap PAD selama tiga tahun terakhir yang terus 

meningkat, namun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dapat dijadikan 

tolak ukur produktivitas dispenda. Selengkapnya sebagai berikut :  

Tabel 4.18. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap PAD 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Sampai dengan Tahun 2010 

No 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi 
Persentase 

(%) 
Lain-lain 

Pendaptan Daerah 
PAD 

1. 2008 397.257.320 2.438.040.000 16,22 

2. 2009 1.717.225.651 4.490.754.768 38,23 

3. 2010 6.794.377.554 11.067.677.433 61,38 

Rata-rata Kontribusi Lain-lain Pendaptan terhadap PAD 38,61 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010 

Jika kontribusi Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD produktivitasnya 

semakin menurun maka sebaliknya pada sektor belanja lain-lain pendapatan 

daerah yang sah ternyata setiap tahun terus mengalami kenaikan, dengan 

persentase 16, 22 % tahun 2008 dan  pada tahun 2010 menjadi 61,38 % atau lebih 

dari setengah PAD berasal dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Meningkat pesatnya angka kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah 

memang memberikan dampak positif terhadap realisasi PAD, namun jika dilihat 

dari sudut pandang berbeda, fakta ini memberikan gambaran masih belum 

optimalnya pola penghitungan potensi PAD pada Dispenda Pesawaran. 
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Tabel 4.19. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2010  
 

 

No. 
JENIS PENERIMAAN DAERAH 

 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

Target PAD Realisasi Target PAD Realisasi Target PAD Realisasi 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 2   7 8   

 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.865.500.000 2.438.040.000 4.080.474.950 4.490.754.768 5.577.050.000 11.067.677.433 

I. PAJAK DAERAH  1.710.000.000 1.305.336.000 1.752.500.000 1.415.009.536 2.010.000.000 2.394.522.065 

1. Pajak Restoran  10.000.000 11.000.000 15.000.000 16.090.000 25.000.000 20.000.000 

2. Pajak Hiburan 8,000,000 8.000.000 10.000.000 10.200.000 20,000,000 18.800.000 

3. Pajak Reklame 22,000,000 21.500.000 27.500.000 20.332.000 30,000,000 21.226.520 

4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 1,620,000,000 1.199.836.000 1.600.000.000 1.191.148.436 1,760,000,000 2.013.973.045 

 Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 50.000.000 65.000.000 100.000.000 177.239.100 175.000.000 320.522.500 

II RETRIBUSI DAERAH 740.500.000 735.447.098 1.312.974.950 1.305.564.360 1.592.050.000 1.876.777.814 

1. Retribusi Jasa Umum 300.000.000 300.000.000 816.474.950 816.528.940 946.550.000 1.315.625.000 

2. Retribusi Jasa Usaha 20,000,000 12.000.000 23.000.000 11.879.000 37,000,000 24.100.000 

3. Retribusi  Perizinan Tertentu 420,500,000 423.447.098 473.500.000 477.156.220 608,500,000 539.952.814 

III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 

SAH 415.000.000 397.257.320 1.015.000.000 1.717.225.651 1.975.000.000 6.794.377.554 

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yg Tidak 

Dipisahkan 90.000.000 95.729.495 125.000.000 121.265.086 175.000.000 97.993.293 

2. Penerimaan Jasa Giro 325.000.000 301.527.825 870.000.000 1.595.960.565 1.800.000.000 6.696.384.261 

3. Pendapatan dari Pengembalian 0 0   0 3.654.263.668 

Jumlah 2.865.500.000 2.438.040.000 4.080.474.950 4.490.754.768 5.577.050.000 11.067.677.433 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 
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Dilihat dari tabel di atas, dapat tergambar dengan jelas laju pertumbuhan PAD 

selama tiga tahun terakhir, angka realisasi PAD dari tahun ketahun memang terus 

meningkat, begitu pula angka pencapaian target realisasi PAD setiap tahun terus 

membaik kecuali tahun 2008 yang hanya terealisasi 85 %, namun yang harus 

dicermati adalah angka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD 

yang setiap tahun semakin menurun walaupun pada hasil akhirnya masih dapat 

diimbangi dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Berdasarkan observasi dan wawancara, didapat hasil bahwa tidak tersusunnya 

target sesuai potensi yang sebenarnya dikarenakan Dinas Pendapatan Kabupaten 

Pesawaran, sampai saat ini belum memiliki data base yang akurat dikarenakan 

pengelolaannya masih secara manual, selain itu penghitungan potensi pajak 

daerah dan retribusi daerah belum selesai dilaksanakan dan sampai saat ini masih 

terus didata. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dispenda 

Kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa : 

“Tidak akuratnya data potensi pajak dan retribusi daerah terutama sekali 

untuk data potensi wajib pajak disebabkan belum selesainya pendataan 

wajib pajak dan retribusi daerah. Saat ini kita masih terus 

mengintensifkan pendataan potensi real dilapangan, untuk kemudian 

disusun data base yang valid, inipun kita masih ada kendala dalam 

pengolahan data karena terbatasnya tenaga yang mampu 

mengoperasikan komputer, akibatnya pengerjaannya menjadi lama”.  

 

Disamping itu selama ini dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah dengan 

komponen-komponennya oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, hanyalah 

didasarkan atas sejarah pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau kebiasaan yang 

sering didasarkan atas kenaikan persentase yang berkisar antara 10 % sampai 15 

% dari realisasi tahun sebelumnya atau dilakukan atas kesepakatan dengan satuan 
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kerja yang mengelola penarikan retribusi daerah. Selain itu juga dengan 

memperhatikan fluktuasi target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

dapat diketahui dengan pasti bahwa target tersebut akan dapat dicapai bahkan 

melebihi target, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Dispenda sebagai berikut.  

“Selama ini penetapan target PAD belum seluruhnya menggunakan 

data potensi real yang ada pada Dispenda, sebagian masih ditetapkan 

berdasarkan persentase pencapaian target tahun sebelumnya dengan 

kenaikan 10 % sampai dengan 15 %, dan sebagian lagi masih 

berdasarkan kesepakatan dengan satuan kerja pengelola PAD yang 

melakukan penarikan retribusi daerah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas terlihat bahwa memang adanya 

fluktuatif produktivitas kinerja dalam tubuh organisasi Dipenda Kabupaten 

Pesawaran. Ketergantungan realisasi PAD tahun sebelumnya menjadi tolak ukur 

untuk targetan PAD di tahun-tahun berikutnya, walau sebenarnya bisa dilakukan 

suatu terobosan dengan menetapkan target pencapaian PAD berdasarkan kondisi 

riil di lapangan. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan produktivitas dispenda 

Kabupaten Pesawaran masih belum optimal, angka realisasi PAD memang cukup 

baik, ditandai dengan rata-rata persentase pencapaian PAD 131%, namun jika 

dilihat dari persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih rendah yaitu 

rata-rata sebesar 35,55% dan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 

juga masih rendah dengan rata-rata persentase sebesar 25,39%. Sektor yang 

menyumbang angka kontribusi positif terhadap PAD setiap tahun hanya dari lain-

lain pendapatan daerah yang sah 
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Fakta tersebut menyebabkan belum maksimalnya produktivitas Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pesawaran, walaupun pencapaian target penerimaan PAD telah 

terlampaui dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, akan tetapi 

pencapaian tersebut diperoleh dari sebaran angka realisasi yang tidak merata dan 

tidak sesuai dengan potensi pajak/retribusi yang senyatanya. Hal ini dikarenakan 

cara penyusunan target setiap tahunnya tidak didasarkan atas data potensi yang 

valid. 

3. Kepuasan Kerja  

Kepuasan Kerja didefinisikan sebagai perasaan senang dari para anggota 

organisasi dengan diakuinya hasil kerja mereka sebagai bagian dari anggota 

organisasi. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana para karyawan termotivasi untuk 

berprestasi. Kepuasan kerja menjadi sangat penting didalam suatu organisasi, 

karena bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melakukan tugas dan 

pekerjaannya masing-masing dengan baik dan mereka merasakan kepuasan 

didalam bekerja, maka efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini 

nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi dilingkungan kerjanya. Kepuasan kerja adalah merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Apabila prestasi kerja pegawai 

menurun, maka produktivitas organisasi akan rendah yang akhirnya akan 

berpengaruh pada efektivitas organisasi. T. Hani Handoko (2000:93) berpendapat 

bahwa karyawan bekerja dengan produktip atau tidak tergantung pada motivasi, 
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kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi phisik pekerjaan, sistem kompensasi, 

desain pekerjaan dan aspek-aspek ekonomis, tekhnis serta keperilakuaan lainnya. 

Untuk melihat kepuasan kerja pegawai dispenda dalam merealisasikan target 

pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada 

pegawai dispenda tentang pencapaian reaisasi target PAD selama 2 (dua) tahun 

terakhir yang selalu melebihi target yang ditetapkan serta sistim pembagian 

insentif atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai pada instansi yang 

mengelola pendapatan asli daerah dan unit-unit kerja terkait dan pemberian 

motivasi dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan produktivitas dispenda pesawaran, 

selama tahun 2009 sampai dengan 2010 realisasi target PAD kabupaten 

pesawaran sudah terealisasi lebih dari 100%, tepatnya tahun 2009 ralisasi PAD 

110% dan tahun 2010 realisasi PAD mencapai 198%. Pencapaian prestasi tersebut 

memberikan penilaian positif bagi produktivitas dispenda pesawaran, beberapa 

pegawai yang diwawancarai mengungkapkan rasa kepuasan akan keberhasilan 

pencapaian target tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang penerimaan 

dan pengendalian sebagai berikut : 

“Keberhasilan pencapaian target PAD dua tahun terakhir memberikan 

pencerahan dan harapan tersendiri bagi kami bidang penerimaan dan 

pengendalian, artinya selama ini kinerja kami tidak sia-sia sehingga 

target PAD dapat tercapai, namun saya sudah menekankan pada seluruh 

staf untuk tidak cepat puas akan keberhasilan pencapaian prestasi 

tersebut, karena jika kita mau jujur, keberhasilan pencapaian target 

tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan 

semua potensi yang ada, sehingga  target yang ditetapkan dapat 

terealisasi seluruhnya sesuai potensi yang ada.” 
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Pendapat Kabid. penerimaan dan pengendalian tersebut menegaskan prestasi 

pencapaian realisasi target PAD pada Dispenda Pesawaran tersebut agar tidak 

menjadikan para staf dispenda terlena dan lengah untuk mengantisipasi perubahan 

dan tantangan dimasa yang akan datang.  

Bila pencapaian realisasi PAD memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan 

kerja pegawai berbeda dengan sistem pemberian insentif atau kompensasi yang 

diberikan baik kepada pegawai negeri maupun pegawai honorer setiap bulannya, 

menurut beberapa pegawai masih belum sesuai. Sistem pemberian insentif pada 

dispenda pesawaran diberikan berdasarkan jabatannya bukan didasarkan atas 

volume pekerjaan yang diemban masing-masing pegawai, sehingga 

menimbulkantidak puasan para pegawai yang mempunyai beban pekerjaan yang 

banyak.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terkesan bahwa informan merasa 

tidak puas dengan pembagian insentif yang tidak sesuai dengan proporsi kerja 

yang diembannya, sebab ada staf yang pekerjaannya hanya bersifat insidentil saja, 

mendapatkan insentif yang sama dengan karyawan mempunyai beban pekerjaan 

yang lebih banyak. Berikut ini informasi dari salah staf dispenda sdr. Pieter 

Ariabimo yang mengatakan : 

  “Kami staf pada bidang ini merasa insentif yang kami dapatkan masih 

belum sesuai, bila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang kami 

kerjakan, walaupun sebenarnya kami tidak berhak untuk protes, tetapi 

paling tidak harapan kami, dimasa yang akan datang ada perbaikan 

pemberian insentif kepada staf dengan pembagian yang lebih 

proporsional, sehingga ada pembeda pemberian insentif pada satf yang 

beban kejanya lebih daripada staf mempunyai pekerjaan rutin saja”. 
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Dari hasil wawancara dan pengamatan terkesan bahwa pembagian kerja pada 

Dinas pendapatan masih belum merata, ada bidang yang seluruh stafnya 

mendapatkan pekerjaan yang cukup padat, namun pada bidang lain para stafnya 

terkesan santai dalam bekerja, selain itu pimpinan juga cenderung memberikan 

pekerjaan pada orang yang itu-itu saja. 

Faktor lain yang masih belum mendukung kepuasan kerja pegawai adalah masih 

minimnya sarana prasarana kerja yang ada pada Kantor Dispenda Pesawaran. 

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sarana-prasarana, saat ini Dispenda 

Pesawaran belum memiliki kantor permanen sebagaimana juga kantor-kantor 

lainnya yang ada di Pemkab. Pesawaran. Kantor yang digunakan saat ini masih 

menyewa rumah penduduk sekitar untuk dijadikan kantor.  

Layaknya rumah tempat tinggal, tentu saja masih belum memenuhi kebutuhan 

saran-prasarana kerja pada perkantoran, ditambah lagi sarana kerja seperti 

personal computer dan meja kursi kerja belum semuanya terpenuhi, sehingga pada 

saat-saat tertentu jika pekerjaan cukup padat, pegawai harus saling bergantian 

untuk bekerja diruangan.  

Dibawah ini data sarana prasarana kerja yang ada pada Dispenda Pesawaran : 

a.  Gedung Kantor  dengan  status sewa berjumlah 1 (satu) Unit dengan jumlah 

ruangan 4 (empat) ruangan,  terletak dilingkungan perkantoran Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran Jl. Cokro Suwarno Sukaraja Gedong Tataan. 
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b. Kendaraan Dinas Roda empat dan roda dua sebanyak 9 unit terdiri dari 

- Kendaraan Roda Dua  6 Unit 

- Kendaraan Roda Empat 3 Unit 

c. Peralatan kantor 

Peralatan kantor yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penambahan, 

sebagimana tabel berikut :  

Tabel 4.20 Daftar Sarana Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2010   

NO. NAMA BARANG 
VOLUME 

(Buah/Unit) 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 Meja Biro Leter L (Kadis) 1 Baik 

2 Meja Sekretaris (1/2 Biro)  1 Baik 

3 Meja Staf 20 Baik 

4 Kursi Biro (Kadis) 1 Baik 

5 Kursi Sekretaris   1 Baik 

6 Kursi Staf 20 Baik 

7 Air Conditioner 1 Baik 

8 Lemari Besi 2 Pintu 4 Baik 

9 Brankas 2 Baik 

10 Komputer Note Book 3 Baik 

11 Komputer 3 Baik 

12 Printer Laser Jet 2 Baik 

13 Telephone 1 Baik 

14 Faxmile 1 Baik 
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1 2 3 4 

15 Mesin Tik 2 Baik 

16 Filling Kabinet 4 Baik 

17 UPS 3 Baik 

18 Mesin Hitung (kalkulator) 7 Baik 

19 Sepeda Motor 6 Baik 

20 Kamera Digital 1 Baik 

21 TV 29 inch 2 Baik 

22 Meja TV 2 Baik 

23 Lemari Buku 1 Baik 

24 LCD Proyektor 1 Baik 

25 Wireless 1 Baik 

26 Printer Dot Matrix 1 Baik 

27 Bendera Petaka 2 Baik 

28 Dudukan Bendera Petaka 1 Baik 

29 Scanner 1 Baik 

30 Mesin Porpurasi 1 Baik 

31 Tenda Parkir 1 Baik 

32 Internet 1 Baik 

34 Size 1 Baik 

35 Dispenser 1 Baik 

36 Kipas Angin 2 Baik 

37 DVD Player 1 Baik 

38 Gambar Presiden dan Wakil 2 Baik 

39 Gambar Bupati dan Wakil 2 Baik 

40 Papan Data PAD 1 Baik 

41 Kend. Roda 4 (microbus) 2 Baik 

42 Kendaraan Roda 4 (pickup) 1 Baik 

43 Jam Dinding 2 Baik 

44 White Board 1 Baik 

45 Handy Cam 1 Baik 

46 Genset 1 Baik 

47 Alat Ukur 1 Baik 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, 2010. 
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Minimnya sarana kantor ini juga senada dengan pendapat yang disampaikan 

kasubag umum dispenda sebagai berikut : 

“Sarana Prasarana kerja di Dipenda Pesawaran masih sangat terbatas, 

terutama ruang kerja yang masih kurang memadai, karna ruang kerja 

yang ada saat ini belum semuanya dapat memberikan ruang kerja yang 

cukup bagi seluruh pegawai dispenda, beberapa langkah menutupi 

kekurangan tersebut adalah terus dilakukannya penambahan sarana 

kerja seperti meja kerja untuk staf dan PC.” 

 

Belum lengkapnya sarana-prasaran kerja ini, tentu saja akan berdampak pada 

semangat kerja dan kepuasan kerja pegawai, jika hal ini tidak secepatnya di 

antisipasi dikhawatirkan akan berdampak pada produktivitas dispenda dalam 

merealisasikan target pendaptan asli daerah.  

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah sudah 

cukup baik, ditandai dengan pencapaian realisasi PAD lebih dari 100%, namun 

kepuasan dalam pencapaian prestasi kerja tersebut belum sejalan dengan kepuasan 

kerja pegawai yang dilihat dari ketersediaan sarana prasarana dan sistem 

pembagian insentif yang diberikan setiap bulan, hal ini akan berpengaruh 

langsung terhadap produktivitas organisasi yang akhirnya akan berdampak pada 

efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam 

merealisasikan target pendapatan asli daerah. 
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2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Dinas  

    Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Memberikan Kontribusi Positif  

    Terhadap Pencapaian Target PAD 

 

2.1 Ciri Organisasi 

Ciri dari suatu organisasi yang baik dan efektif antara lain tujuan organisasi itu 

harus jelas dan realistis, tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan 

kebutuhan, Jenis wewenang dan pembagian kerja yang dimiliki setiap pejabat 

harus jelas serta pemanfaatan teknologi guna pencapaian tujuan yang efektif dan 

efisien. 

a. Tujuan Organisasi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu unsur 

pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang dibentuk 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.  

Berdasarkan Rencana Strategis 2008-2010 yang tertuang pada Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerahh 

Selama  priode tahun 2008 sampai dengan 2010 telah menetapkan Visi, Misi 

Tujauan dan Sasaran sebagai berikut : 

 visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang 

Profesional Menuju Masyarkat Kabupaten Pesawaran yang Sehat dan Sejahtera 

Melalui Pemerintahan Yang Adil, Bersih dan Amanah dengan Mengoptimalkan 

Pemenfaatan Potensi Daerah. 
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Misi : 

1. Mewujudkan Koordinasi yang baik dan handal antara Dinas/Instansi 

pengelola penerimaan Daerah. 

2. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Daerah demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dengan tidak 

memberikan beban ekonomi tinggi kepada masyarakat. 

3. Mewujudkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

Daerah. 

4. Mewujudkan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Daerah 

dibidang Pendapatan 

5. Menyajikan Laporan Penerimaan Daerah yang transparant, akurat dan 

akuntabel. 

6. Menyelenggarakan Sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada 

masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. 

7. Menyelenggarakan Pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan 

efisien. 

 

Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kabupaten 

Pesawaran adalah sebagai berikut: 

Tujuan : 

1. Mengintensifkan jaringan Koordinasi antar Instansi Pengelola Pendapatan 

Daerah baik secara sektoral maupun lintas sektoral.  

2. Meningkatkan kemampuan Daerah melalui penggalian potensi-potensi 

Pendapatan Asli Daerah  

3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah 

4. Meningkatkan kuaalitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah dibidang 

Pendapatan menjadi lebih profesional baik secara kemampuan, ketrampilan 

maupun keahlian. 

5. Melakukan Verifikasi, evaluasi, pembukuan dan pelaporan Penerimaan 

Daerah. 

6. Meningkatkan peran serta Masyarakat pada umumnya, dan kalangan 

pengusaha pada khususnya dalam hal; Pajak dan Retribusi daerah untuk 

Peningkatan Pembangunan. 

7. Melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana 

perimbangan, dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara 

efektif dan efisien untuk kemajuan Daerah. 

8.  Melakukan Pengamatan Tekhnis dan pengembangan dibidang Pendapatan 

Daerah. 

9. Melaksanakan Penetapan pajak dan Retribusi Daerah sesuai potensi yang ada. 
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Sasaran : 

1. Terwujudnya sistem koordinasi yang baik dan handal antar instansi pengelola 

Pendapatan Daerah baik secara Sektoral Maupun Lintas Sektoral. 

2. Terwujudnya Penggalian potensi-potensi Daerah yang dapat memberikan 

kontribusi pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan 

Daerah Secara optimal. 

4. Terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah 

dibidang pendapatan baik dari segi kemampuan, keterampilan dan keahlian. 

5. Terwujudnya mekanisme pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang 

transparan akurat dan akuntabel. 

6. Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat pada umumnya dan 

kalangan pengusaha pada khususnya dalam hal pajak dan retribusi daerah 

yang dapat meningkatkan kemampuan darerah menuju pembangunan 

masyarakat yang adil dan sejahtera. 

7. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan Pendapatan Daerah secara lebih 

efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan visi, misi, tujauan dan sasaran yang ingin dicapai, dinas pendapatan 

daerah telah memiliki tujuan organisasi yang cukup baik, bila seluruh tujuan 

organisasi tersebut dapat tercapai akan berdampak pada produktivitas organisasi 

yang muaranya akan tercipta organisaasi yang efektif. 

b. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi harus sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang diemban oleh 

organisasi tersebut, sehingga struktur organisasi itu harus efektif dan efisien. 

Organisasi yang memiliki struktur organisasi yang besar tentunya akan menambah 

rentang kendali yang harus diawasi dan menambah hierarki daripada organisasi 

itu. Selain itu organisasi tersebut tidak akan efektif karena pembagian 

kewenangan yang tidak seimbang,sehingga akan menimbulkan kecemburuan 

diantara para pekerja. Prinsip organisasi yang baik adalah organisasi yang miskin 

struktur tapi kaya fungsi, prinsip ini harus diutamakan dalam penyusunan struktur 
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organisasi, dengan prinsip organisasi ini akan dapat meningkatkan efektivitas 

organisasi itu sendiri.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran struktur 

organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri dari :  

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Umum. 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan. 

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan. 

c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi : 

1) Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 

2) Kepala Seksi Perhitrungan dan Penetapan. 

d. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian, membawahi : 

1) Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan. 

2) Kepala Seksi Pengendalian Operasional. 

e. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi : 

1) Kepala Seksi Pembukuan. 

2) Kepala Seksi Pelaporan. 

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

g.  Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, struktur yang ada pada Dinas 

Pendapatan Daerah saat ini sudah cukup baik, jumlah jabatan yang ada sudah 

mencerminkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, kasi dan staf, 

namun yang masih menjadi kendala adalah pembagian kerja yang masih belum 

tertata dengan baik, masih minimnya kemampuan SDM pada dispenda baik 

kualitas maupun kuantitasnya, serta tingkat pengalaman kerja masing-masing staf 

yang juga masih minim sebagaimana diungkapkan informan berikut : 

“Struktur organisasi dispenda saat ini sudah cukup baik, pembagian 

kerja pada masing-masing bidang yang belum tertata dengan baik sedikit 

demi sedikit mulai diproporsionalkan sehingga diupayakan tidak ada lagi 

tumpang tindih kegiatan dan ketimpangan pekerjaan hanya pada satu 

bidang saja, kendala yang ditemui adalah masih terbatasnya sumber daya 

manusia (SDM) aparatur pemerintah dibidang pendapatan daerah baik 

dari segi kulitas dan kuantitas”. 

 

Selain itu pelaksanaan fungsi pada masing-masing bidang masih belum berjalan 

dengan baik, seperti pada bidang pendataan dan penetapan  yang menetapkan  

target PAD tidak berdasarkan data potensi yang senyatanya hal ini disebabkan 

hingga saat ini Dispenda  belum memiliki data potensi pajak dan retribusi daerah 

yang valid. 

c. Pembagian Kerja 

Pembagian kerja menunjukkan tanggungjawab satuan organisasi untuk bidang 

tertentu dari beban kerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Pesawaran Tugas organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pesawaran adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 



 

 

 

90 

pendaptan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah 

b. Penyelenggaraan unsure pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendapatan daerah 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai dengan 

tugas fungsinya. 

Didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan  Kabupaten 

Pesawaran, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a. Pemberian bimbingan, pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi teknis 

bidang pendapatan daerah 

b. Pelaksanaan penyuluhan penerimaan pendapatan daerah 

c. Pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokok 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendapatan daerah 

e. Pelaksanaan bidang pendaftaran dan pendapatan wajib Pajak/Retribusi Daerah 

f. Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah 

g. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan verifikasi bidang pendapatan daerah 

h. Pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan penggalian sumber pendapatan 

daerah 

i. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengadministrasian dan penagihan 

PBB dan BPHTB 

j. Pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah 
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k. Pengelolaan pendapatan dari sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bagi 

hasil bukan pajak. 

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara Pembagian tugas dan kewenangan 

tersebut sudah dijalankan oleh dispenda kabupaten pesawaran yang dibagi 

berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Namun yang masih menjadi 

kendala adalah masih belum meratanya intensitas kerja masing-masing bidang 

Sehingga ada kesan tidak meratanya pembagian kerja sebagaimana diungkapkan 

informan sebagai berikut : 

“Pembagian kerja masing-masing bidang sudah cukup jelas, namun 

terkadang masih ada saja bidang tertentu yang belum maksimal 

melaksanakan fungsinya sehingga bidang lain yang menyelesaikan 

kewenangan tersebut, akan tetapi hal tersebut sebenarnya sudah melalui 

persetujuan pimpinan, saya pribadi tidak berkeberatan dengan kebijakan 

tersebut selama tujuannya untuk kemajuan organisasi Dispenda 

Pesawaran.”  

 

Selain itu persoalan lainnya adalah belum dibuatnya rincian tugas (job 

description) masing-masing staf, sehingga ada kesan orang yang bekerja hanya 

yang itu-itu saja sedangkan staf lainnya terkesan tidak memiliki pekerjaan, hal ini 

juga terjadi akibat kebijakan pimpinan yang hanya memberikan pekerjaan pada 

staf yang itu-itu saja, sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut : 

“Selama saya bekerja pada dinas pendapatan daerah kabupaten 

pesawaran kami para staf belum pernah diberikan arahan rincian tugas 

masing-masing staf, kami hanya melaksanakan tugas sesuai arahan yang 

diberikan pimpinan setiap hari saja, terkadang pekerjaan yang diberikan 

cukup banyak namun lain hari bahkan tidak ada sama sekali.”  
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d. Penggunaan Teknologi 

 

Faktor lain yang mencirikan efektivitas organisasi adalah kemampuan 

penggunaan teknologi Informasi (IT), melihat perkembangan teknologi yang 

cukup pesat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan 

akurat terutama dalam menghitung potensi PAD, pengolahan data wajib pajak dan 

retribusi daerah sudah selayaknya kantor Dispenda Kabupaten Pesawaran 

memiliki sistem pengolahan data terpusat yang valid dan aktual, namun kondisi 

yang ada sekarang pada Dispenda pesawaran sistem pengolahan data wajib pajak 

dan retribusi masih dilakukan secara manual. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh informan bahwa: 

“Secara khusus dalam penghitungan dan pendataan PAD di daerah, 

Dispenda Pesawaran belum memiliki teknologi tersebut, hanya saja 

sejak tahun 2010 ini, Kantor Dispenda pesawaran telah memiliki 

sistem informasi pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang 

menggunakan program visual basic. Harapannya dimasa yang akan 

datang Dispenda pesawaran dapat memperbaharui IT dalam hal 

pendataan objek, penghitungan potensi dan pendataan data wajib 

pajak”. 

  

Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

ciri organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, yang dilihat dari 

tujuan organisasi, struktur orgasnisasi, pembagian kerja dan penggunaan teknologi 

masih belum optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi, banyak hal yang 

harus segera dibenahi terutama penyusunan rincian tugas masing-masing pegawai 

dan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pekerjaan sehingga nantinya dapat 

terwujud produktivitas organisasi yang pada ahirnya akan berpengaruh pada 

efektivitas organisasi.  
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2.2 Ciri Lingkungan    

Segala perubahan yang terjadi didalam suatu lingkungan akan mempengaruhi 

tingkat efektivitas suatu organisasi. Meningkatnya perhatian akan pentingnya 

peranan faktor lingkungan tersebut didukung pula oleh berkembangnya 

pandangan bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai 

sistem yang terbuka setiap organisasi mendapat masukan (input) dari 

lingkungannya, baik berupa informasi, perkembangan teknologi, arah 

perkembangan ekonomi dan politik, pergeseran sistem nilai klien dan konsumen, 

dan sebagainya. 

Organisasi juga memberikan keluaran (out put) untuk kepentingan lingkungannya, 

baik berupa barang ataupun jasa. Lingkungan ini menyangkut lingkungan intern 

dan lingkungan ekstern. Lingkungan interen diartikan sebagai faktor-faktor 

didalam organisasi yang menciptakan iklim kultural dan sosial tempat 

berlangsungnya kegiatan kearah tujuan, sedangkan lingkungan eksteren adalah 

kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi.  

Dalam mengamati faktor lingkungan intern ini perlu diketahui sifat-sifat 

hubungan diantara para karyawan, faktor penting lainnya yang dapat dijadikan 

pegangan untuk mengadakan pengukuran terhadap faktor lingkungan intern ini 

adalah kondisi lingkungan kantor yang mendukung terciptanya suasana kerja yang 

nyaman dan kondusif.  

Berdasarkan pengamatan faktor lingkungan intern dispenda cukup baik, pola 

koordinasi dan pembagian tugas pada masing-maisng bidang sudah berjalan 
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dengan baik, ditandai dengan pembagian tupoksi bidang masing-masing dan 

semakin minimnya tumpang tindih pekerjaan antara bidang yang satu dengan 

bidang yang lain, keteraturan fungsi ini juga didukung pada pelaksanaan tugas-

tugas dinas yang ada, sampai dengan tahun 2010 belum pernah terjadi selisih 

paham antar staf dispenda terkait dengan pembagian kerja.  

Selama ini pola koordinasi antar bidang dan sub bidang sudah berjalan 

cukup baik dengan mengedepankan tupoksi masing-masing bidang, 

sehingga tidak ada lagi pekerjaan bidang yang saling tumpang tindih 

atau over lap dengan bidang lain, kendala yang ada hanya masih 

minimnya rapat koordinasi antar bidang untuk membahas pencapaian 

target dan realisasi PAD serta persoalan-persoaln yang ditemui di 

lapangan. 

 

Faktor ekstern yang dapat dijadikan pegangan adalah kondisi sosial masyarakat, 

keadaan perekonomian daerah yang dapat dilihat dari PDRB. Kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, faktor sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi 

efektivitas organisasi, karena objek dan subjek pajak serta retribusi adalah 

masyarakat. Kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

formal yang dimiliki. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat 

diasumsikan dapat mengerti akan pentingnya pajak dan retribusi sehingga mau 

membayar kewajiban tersebut. Kejujuran dan kesadaran untuk membayar pajak 

dan retribusi daerah sangat diperlukan bagi organisasi seperti Dinas Pendapatan 

Daerah. Untuk kedua hal tersebut dibutuhkan masyarakat yang berpendidikan 

formal yang memadai sehingga mengerti dan sadar akan pentingnya pajak dan 

retribusi daerah. Data tingkat pendidikan Masyarakat Kabupaten Pesawaran 

selengkapnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.21.  Jumlah Penduduk Pesawaran dilihat Dari Tingkat Pendidikan  

No NO Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. TK 3.474 0,87 

2. Sekolah Dasar 184.785 46,51 

3. SLTP 47.123 11,86 

4. SMU 14.379 3,62 

5. Perguruan Tinggi 2.060 0,53 

6. Putus Sekolah 145.473 36,62 

 Jumlah 397.294 100 

Sumber : Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2010 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk pesawaran sebagian besar atau 46,51 

% adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), sisanya sebanyak 36,62% adalah penduduk 

putus sekolah, dan 11,86% adalah penduduk yang berpendidkan SLTP, sebanyak 

3,62%  berpendidikan SMU dan 0,53% berpendidikan lulusan Sarjana. Masih 

banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah berdampak pada kurangnya 

pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah yang 

berakibat pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak dan 

retribusi daerah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu informan sebagai 

berikut : 

“Kesulitan kami dilapangan adalah, masih rendahnya pemahaman 

masyarakat akan wawasan dan pengetahuan tentang kewajiban 

mambayar pajak dan retribusi daerah, akibatnya banyak warga 

masyarakat yang masih rendah kesadarannya untuk melaksanakan 

kewajibannya membayar pajak. Bahkan sebagian enggan 

mendaftarkan izin usahanya.”  

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pengaruh faktor lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, dapat 
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disimpulkan bahwa faktor internal organisasi terkait dengan suasana kerja dan 

pola koordinasi antar bidang sudah cukup baik, sedangkan faktor eksternal berupa 

struktur pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih berpendidikan SD 

46,51%, dan kondisi PDRB yang masih didominasi oleh sektor pertanian, 

menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah masih rendah, kesemua ini akan berpengaruh pada 

produktivitas dispenda dalam merealisasikan PAD yang pada akhirnya berdampak 

pada efektivitas organisasi Dinas Pendapatan daerah dalam melaksanakan 

sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah. 

 

2.3. Ciri Pekerja 

Sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap 

keefektifan organisasi. Dalam hal yang satu ini organisasi harus cepat tanggap 

untuk mengantisipasinya, sebab kalau tidak, dapat berakibat fatal bagi organisasi. 

Pencapaian tujuan suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan pekerjanya 

sebab lancar tidaknya hasil akhir yang tercapai tergantung dari kekuatan sumber 

daya manusianya. Variabel ini menentukan efektivitas organisasi, karena pada 

dasarnya organisasi merupakan kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan 

organisasi, dan variabel ini selalu ada pada setiap organisasi. Mereka membuat 

tujuan-tujuan, inovasi dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 

Ciri pegawai didefinisikan sebagai kemantapan kerja dan perasaan keterikatan 

pegawai terhadap tugas dan unit kerjanya untuk kemudian menunjukkan prestasi, 

variabel ini menentukan efektivitas organisasi karena pada dasarnya organisasi 
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merupakan kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Keterikatan 

pegawai terhadap organisasi seharusnya didasarkan pada keinginan berprestasi 

sehingga  pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai target yang 

ditetapkan. Keterikatan pegawai terhadap organisasi dapat dilihat dari lamanya 

pengabdian para pegawai dan penempatan pegawai berdasarkan latar belakang 

tingkat pendidikan baik formal maupun informal, dibawah ini daftar pegawai 

dispenda pesawaran dilihat dari jenjang kepangkatan sebagai berikut : 

Tabel 4.22. Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Menurut Jenjang Kepangkatan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Golongan IV 5 17,24 

2. Golongan III 12 41,38 

3. Golongan II 5 17,24 

4. THLS 7 24,14 

 Jumlah 29 100 

Sumber: Dispenda Kabupaten Pesawaran, 2010. 

Berdasarkan table 4.22 di atas, potensi sumber daya manusia pada Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pesawaran berjumlah 29 orang terdiri dari 22 orang 

Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang tenaga honorer, secara kuantitatif jumlah 

tersebut masih kurang bila dibandingkan dengan besarnya tugas fungsi dan 

kewenangan yang dimiliki dispenda, namun kekurangan jumlah pegawai tersebut 

tidak mengurangi prestasi dispenda dalam merealisasikan target PAD selama 2 

(dua) tahun terakhir.  

Faktor penting selain jumlah pegawai adalah tingkat pengalaman kerja, lamanya 

pengabdian pegawai terkait dengan masa kerja dan pengalaman kerja, semakin 
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lama pegawai bekerja pada suatu organisasi maka pengalaman kerja pada 

organisasi tersebut akan semakin baik, pengalaman kerja yang baik akan 

memberikan dampak pada peningkatan kinerja yang baik pula, pegawai yang 

berrpengalaman akan lebih tahu kelemahan dan kelebihan organisasi sehingga 

pencapaian tujuan organisasi akan mudah direalisasikan. Berdasarkan observasi 

pada Dispenda didapatkan fakta masa kerja pegawai pada dispenda Pesawaran 

sebagai berikut :  

Tabel 4.23.  Jumlah Pegawai Dispenda dilihat Dari Masa Kerja  

No NO Masa Kerja Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 0 s/d 2 tahun 19 65,5 

2. 2 s/d 4 tahun 6 20,7 

3. 4 s/d 6 tahun 2 6,9 

4. Diatas 6 tahun 2 6,9 

 Jumlah 29 100 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010 

 

Dari tabel di atas diketahui sebagian besar atau 65,5% pegawai dispenda 

pesawaran memiliki masa kerja yang masih baru pada Kantor Dispenda dengan 

masa kerja dibawah 2 (dua) tahun, selebihnya 20,7% dengan masa kerja sampai 

dengan 4 (empat) tahun dan 2 (dua) orang atau 6,9% dengan masa kerja sampai 

dengan 6 (enam) tahun serta 2 (dua) orang atau 6,9% dengan masa kerja di atas 6 

(enam) tahun. Fakta tersebut memberikan gambaran masa kerja pegawai dispenda 

yang sebagian besar masih baru bekerja pada Kantor Dispenda dan hanya 

sebagian kecil saja yang memiliki masa kerja di atas lima tahun. Minimnya masa 

kerja tersebut berkorelasi terhadap pengalaman kerja pegawai dispenda, minimnya 
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pengalaman kerja berdampak pula terhadap faktor pendukung pencapaian tujuan 

organisasi yang muaranya pada pencapaian efektivitas organisasi. 

Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam arti mempunyai pendidikan yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya, pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun 

fungsional. Faktor pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas pegawai juga 

dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan data pada Dispenda Pesawaran jumlah pegawai dilihat dari jenjang 

pendidikan formal seperti tersaji pada table 4.24 berikut : 

Tabel 4.24. Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Menurut Jenjang Pendidikan Formal 

No Jenjang Pendidikan Formal Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pasca Sarjana (S2) 

Sarjana (S1) 

Sarjana Muda/Akademi 

SLTA 

4 

15 

4 

6 

13,79 

51,73 

13,79 

20,69 

            Jumlah 29 100 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2010. 

 

Pada tabel 4.24 di atas, tingkat pendidikan formal pegawai dispenda pesawaran 

sudah cukup baik dengan persentase 65,52% atau sejumlah 19 orang pegawai 

merupakan lulusan sarjana (S1) dan Pasca sarjana (S2), dan 13,79% atau 4 

(empat) orang berpendidikan D3 serta 6 (enam) orang pegawai saja yang 

berpendidikan SLTA.  
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Sedangkan jumlah pegawai dispenda jika dilihat dari pendidikan teknis fungsional  

keuangan  sebagai berikut : 

Tabel 4.25. Data Pegawai Dispenda yang Pernah Mengikuti Diklat/Bimtek 

Keuangan 

NO Jenis Diklat 
Sudah 

(orang) 

Belum 

(orang) 

Persentas

e (%) 

1. Diklat Teknis Keuangan 2 26 6,89 

2. Bimtek dan Sosialisasi Keuangan 5 24 17,24 

Rata-rata Kontribusi Lain-lain Pendaptan terhadap PAD 12,06 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2010 

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai dispenda yang pernah mengikuti 

diklat/bimtek keuangan hanya 7 (tujuh) orang atau rata-rata sebesar 12,06 %, 

jumlah tersebut memang masih sedikit dibandingkan jumlah pegawai Dispenda 

yang ada sekarang, namun sebenarnya Dispenda Pesawaran sudah berusaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan potensi pegawainya, hanya saja sampai dengan 

tahun 2010 persolan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pegawai dispenda 

masih terkendala minimnya anggaran yang ada pada dispenda, seperti di 

ungkapkan informan sebagai berikut : 

“Sebetulnya setiap tahun dispenda pesawaran telah mengusulkan 

anggaran untuk pegawai yang akan mengikuti diklat/bimtek keuangan 

baik ditingkat provinsi maupun pada pemerintah pusat di Jakarta, hanya 

jumlahnya memang disesuaikan dengan anggaran yang ada, seperti tahun 

2010 dispenda telah membiayai pegawai untuk mengikuti diklat sebanyak 

4 (empat) orang. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, 

kesulitannya juga pada ketersediaan anggaran yang masih terbatas.” 

 

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor sumber daya 

manusia/pekerja pada organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, belum 

dapat dikatakan optimal, dari sisi kualitas tingkat pendidikan pegawai sudah 
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cukup baik dengan persentase 65,52% atau sejumlah 19 orang pegawai 

merupakan lulusan sarjana (S1) dan Pasca sarjana (S2), namun dari sisi 

pendidikan teknis fungsional yang terkait dengan keuangan, masih banyak 

pegawai dispenda yang belum pernah mengikuti diklat teknis fungsional keuangan 

sebesar 75,86% atau 22 orang, dan dari sisi jumlah pegawai masih belum 

mencukupi jika dibandingkan beban kerja dispenda yang cukup besar, selain itu 

pengalaman kerja pegawai dispenda juga masih minim, dengan masa kerja rata-

rata kurang dari 3 (tiga) tahun.   

Belum optimalnya ciri pekerja tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan 

organisasi dispenda merealisasikan target PAD, bila target PAD tidak tercapai 

akan berdampak pada produktivitas organisasi yang secara langsung berpengaruh 

pula pada efektivitas organisasi. 

 

2.4. Kebijakan dan Praktik Manajemen  

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan pengarahan kegiatan-kegiatan 

secara proposional untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: 

a. Penetapan tujuan strategi 

b. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien 

c. Pembentukan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan 

d. Pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. 

 

Sebagai seorang manajer, tujuan organisasi harus tercapai atas pengarahan 

kegiatan-kegiatan secara teratur dimana langkah-langkah strategis dirumuskan 

melalui suatu proses perencanaan yang strategis. Pengarahan kegiatan-kegiatan 
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tersebut dimaksudkan agar tercapai tingkat koordinasi yang teratur dalam 

mekanisme kerja. Seorang manajer yang baik harus menyadari bahwa mereka 

tidak bekerja sendirian dengan kata lain menyadari peranannya sebagai manajer. 

Dia mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. 

Lingkungan tersebut sangatlah luas dan beraneka ragam macamnya, sehingga 

masing-masing manajer baik tingkat atas, menengah maupun tingkat bawah 

haruslah dapat mengatur dan menjalankan organisasi dalam berbagai 

kompleksitas lingkungan yang dihadapi. 

 

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, kebijakan dan praktik manajemen 

diteliti sampai sejauh mana manajer mengikut sertakan para bawahannya dalam 

menyusun keputusan yang bersifat strategis, karena manajer harus menyadari 

bahwa keputusan dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. 

Keputusan tidak akan berarti apabila tidak dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh 

para anggota organisasi. Kebijakan dan praktik manajemen yang dilaksanakan 

oleh para pimpinan di Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara mengindikasikan bahwa sampai saat ini belum dapat 

dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari Pertama, peranan pimpinan 

memainkan peran interpersonal, dalam hal ini yang bertalian dengan hubungan 

antar pribadi yaitu memainkan peranan sebagai liaison manajer atau pejabat 

perantara, disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan staf dan 

orang-orang lain atau organisasi yang berada diluar organisasinya. 
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Dalam hubungannya berinteraksi dengan staf, disini terlihat pimpinan masih 

kurang memperhatikannya, misalnya melakukan brifing atau jadwal pertemuan 

dengan para staf untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta membuat langkah-

langkah perumusan kebijaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan hanya 

dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah  

seorang informan bahwa : 

 “Briefing atau rapat staf selama ini memang pernah dilakukan, namun 

intensitasnya masih sangat jarang atau sekitar tiga bulan sekali, memang 

rapat antar bidang dan kepala dinas lebih sering dilakukan akan tetapi 

pada rapat tersebut tidak semua staf disertakan.”  

 

 

 

Kedua, adalah peran informasional, yaitu yang berhubungan dengan informasi 

dengan memainkan peranan sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasikan 

seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar ia mampu 

untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang 

dipimpinnya. Sehubungan dengan peran pimpinan sebagai monitor yang 

dimainkan oleh kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran selama ini 

menurut pengamatan peneliti dirasa masih lemah. Hal ini dapat dilihat dengan 

penerimaan informasi dalam bentuk laporan yang diterima tidak akurat, ini 

dibuktikan data mengenai potensi pajak dan retribusi maupun penerimaan-

penerimaan lainnya belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. Hal ini juga 

menggambarkan minimnya pengawasan dari pimpinan (Kepala Dinas). 

Ketiga, adalah peran sebagai decisional atau pembuatan keputusan. Sudah jelas 

bahwa, dalam mengarahkan perilaku para anggota organisasinya, seorang 

pemimpin perlu selalu membuat keputusan. Dalam hal ini ia berperan sebagai 
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entrepreneur yang bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak 

perubahan dalam organisasinya. Peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas 

melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang 

dipimpinnya serta memprakarsai setiap tindakan, penghalau gangguan, pembagi 

sumber dan negosiator. 

 

Dalam hubungannya dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran, terlihat 

belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pimpinan 

terhadap pendataan wajib pajak pengawasannya masih lemah. Juga terlihat pada 

saat penagihan tunggakan wajib pajak yang disampaikan dengan menggunakan 

surat pemberitahuan tunggakan kepada wajib pajak, dengan melibatkan aparat 

desa/kelurahan setempat. Cara ini nampaknya kurang efektif karena petugas akan 

menyampaikannya ke tiap-tiap desa/kelurahan. 

Dalam kaitan dengan pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan Kabupaten 

Pesawaran, masih bersifat sentralistis, tanpa didelegasikan kepada staf sesuai 

bidang tugasnya, atau dengan mengikut sertakan staf dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga staf akan merasa terlibat langsung dalam setiap proses 

kebijaksanaan yang diambil dan akan ikut bertanggung jawab didalamnya. 

Peranan sentral manajer dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan 

organisasi harus memperhatikan lingkungan dari organisasi yang dipimpinnya. 

 Mungkin pencapaian tujuan organisasi secara formal dapat dicapai akan tetapi 

secara informal para anggota organisasi tidak merasa ikut berperan serta dalam 

keberhasilan itu. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak semata-mata 
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hanya pencapaian target yang telah ditetapkan, akan tetapi hubungan yang 

harmonis antara para anggotanya juga merupakan faktor yang tidak kalah 

pentingnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil dan 

praktik manajemen yang dijalankan pada Dinas Pendapatan Kabupaten 

Pesawaran, belum dapat dikatakan optimal sehingga berpengaruh pada efektivitas 

organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


