
  

UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAMMENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAHKABUPATEN SUMENEP 2000-2005  

 

 

Oleh: YANI RASMADI ( 01350003 )  
Civic Law 
Dibuat: 2006-09-07 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Dinas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.  

Desentralisasi adalah proyek Bangsa untuk mengoptimalkan peran Daerah. sejalan dengan 
adanya hal tersebut penelitian ini dilakukan yang tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan 

otonomi Daerah pada umumnya dan Upaya Dispenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah pada khususnya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sumenep.  

Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif, di mana pendekatan ini cendrung 
mengarah kepada metode penellitian secara deskriptif, sehingga arah dan latar belakangnya 

mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang nyata, jelas dan apa adanya.  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep di peroleh daerah dari pajak daerah, retribusi dan 
perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya. Pajak daerah berasal dari pajak 

Negara yang di serahkan kepada daerah. Sedangkan retribusi di pungut langsung oleh Negara. 
Retribusi dapat di kenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang di 

siapkan oleh Negara. sedangkan perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat jasa, 
serta memberikan kemanfaatan umum. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu cara intensifikasi yang melilputi: faktor Manusia, faktor organisasi, faktor 

saran dan prasarana, faktor administrasi serta faktor pengawasan. dan upaya ekstensifikasi untuk 
lebih menertibkan lagi lahan penghasilan pendapatan Daerah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan 
pelaksanaan otonomi Daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan implementasi UU No.22 Tahun 
1999 Pasal 1 Huruf (h) tentang otonomi daerah, dimana kewenangan dearah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. dalam rangka meningkatkan usaha-

usaha peningkatan efektifitas dan efisien dalam pelaksanaan penggalian dana, pengguanaan dan 
pengembangan sumber-sumber dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber daerah, baik 
dari pajak daerah maupun retribusi daerah yang memperhatikan semua pedoman peningkatan 

yang masih berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru diterbitkan oleh pemerintah. 
pelaksanaan otonomi Kabupaten Sumenep mempunyai pengaruh terhadap pendapatan daerah 

yaitu terbukti dari tahun ke tahun ada peningkatan sampai 100% dari realisasi yang diperoleh 
berdasarkan target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2004 peningkatannya tidak mencapai 
100%.  

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kualitas pegawainya adalah 
dengan mengikutkan diklat serta studi banding, disamping itu sarana dan prasarana untuk 

kegiatan sudah tersedia dengan jumlah yang cukup, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, 
dinas juga telah melakukan penyuluhan terhadap obyek pajak dan aparatur pajak. berdasarkan 
hasil serta kesimpulan tersebut disarankan agar di pertahankan dan di tingkatkan pelaksanaan 



program kerja yang telah di capai dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sumenep.  

 

 


