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ABSTRAK
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengubah pola manajemen
publik khususnya di daerah. Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur
serta mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, disamping itu juga mendorong daerah untuk berinovasi menggali
sumber potensi yang ada. Secara umum, kebijakan desentralisasi dapat terbagi menjadi dua komponen
besar yaitu pembagian kewenangan (expenditure assignment) serta pembagian keuangan (revenue
assignment). Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini
mencerminkan pula prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu money follows function. Indikator
daerah otonom sudah mandiri adalah celah fiskalnya negatif, besaran negatifnya sama dengan alokasi
dasar atau lebih besar (jumlah belanja pegawai PNS). Oleh karena itu kajian deskriptif analisa potensi
pendapatan daerah ini penting dikaji sebagai upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.
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PENDAHULUAN
Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kapasitas
fiskal
Captio
n yang dimiliki daerah tersebut, semakin besar kontribusi kapasitas fiskal
terhadap penerimaan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai seluruh urusan. Tetapi jika persentase
kapasitasnya relatif kecil, daerah tersebut sangat tergantung kepada dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
dan Dana Bagi Hasil), artinya pemerintah daerah mengalami ketergantungan sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.
Oleh sebab itu perlu adanya inventarisasi potensi yang ada, dimana potensi tersebut merupakan sumber penerimaan.
Salah satu sumber yang dapat digali adalah melalui pajak daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka pendataan potensi pajak
(Tax Mapping) di Kota Depok menjadi bagian penting untuk potensi Pendapatan dari sektor Lokal Taxing Power Pemerintah Daerah,
khususnya di daerah Kota Depok.

METODELOGI
Disain penelitian yang digunakan dalam menganalisis strategi peningkatan potensi PAD melalui penggalian Kapasitas fiskal daerah kota
Depok adalah penelitian deskriptif futuristik. Dalam penilitian deskriptif futuristik ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari
wawancara mendalam (dept interview) kepada pejabat pelaksana dilapangan mengenai usaha yang sudah dilakukan Pemerintah Kota
Depok dalam menggali Potensi kekuatan pajak Daerah data sekunder , lokusnya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah
Kota Depok. Pada tahap kedua, kesimpulan yang diperoleh pada tahap pertama dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi
.

HASIL ANALISA

Jika dilihat dari tabel dari yahun 2010-2017 diatas realisasi potensi pendapatan pajak dari tahun ketahun
mengalami peningkatan dari 68,320,257,551.00 pada tahun 2010 meningkat menjadi 853,982,086,295.00
pada tahun 2017. Adapun persentasi antara target dan realisasi pendapatan pajak daerah terbesar yaitu
pada tahun 2012 sebesar 124%, dan persentase terkecil pada tahun 2014, sebesar 97,82%.

TANTANGAN

PELUANG
Berdasar analisa deskriptif kualitatif, peluang pajak properti, seperti
PBB, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Restoran memiliki

Dalam hal pemungutan, bidang pendapatan 2 di badan keuangan daerah kota Depok yaitu
khususnya PBB, sudah bekerjasama, dengan bank dan web ecommerce dalam hal
kemudahan pembayaran, Untuk bidang pendaptan 1, yaitu pajak daerah lain, juga
diperlukan sistem elektronik yang terhubung dan terkoneksi internet yang memudahkan

potensi pendapatan yang sangat besar diPemerintah Kota Depok.

wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran, tapi diperlukan forcasting yang tepat
dalam menentukan target penerimaan sebenarnya bisa dipetakan jika tersistem online
antara fiskus dan wajib pajak , dikarenakan, tidak seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan

REKOMENDASI
s

Pajak Penerangan Jalan yang official assessment (jumlan pajak terhutang ditentukan fiskus
daerah) . Untuk pajak lainnya contoh pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak
reklame, pajak air tanah sistem self assessment, berdasar kesadaran wajib pajak untuk
membayar, menyetor dan melapor pajak daerah yang terhutang.

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara stakeholder, baik
pemerintah pusat, kreditur (bank), pemerintah daerah, dan sektor
privat, masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan
penerimaan pendapatan daerah yang baik.
2. Perlu sistem perpajakan yang terhubung online dan gadget untuk
memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
membayar pajak.
3. Usulan kebijakan bahwa pajak yang berpotensi besar seperti
PBB, PBHTB,PPJ, merupakan pajak properti yang berpeluang besar
sebagai forcasting penyusunan APBD daerah untuk potensi daerah
yang mandiri, karena sifatnya tetap, dan tiap tahun elastis ditinjau
dari pendapatan daerah. Sedang pajak daerah lainnya bersifat
fluktuatif tergantung konsumsi dari pengelolaan wajib pajak daerah.

