
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan proses panbangunan nasional dihadapkan kepada berbagai 

tanklan-- yang semakin berat bagi pemerintah sebagai pemegang peranan pen* 

dalam penyelenggamn tuga5-tugas pemerintahan dan tugs..-tugas pembangunan. 

Berbagai tantangan tsrsebut antara lain adalah dalam menghadapi era globalisasi, 

libemlisasi perdagangan, dan tuntutan reformasi di segala bidang. Disampulg itu, 

tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah mengatasi kcrisk 

ekonomi yang dipicu oleh terjadinya krisis moneter yang melanda bangsa 

Indonesia. 

Dampak langsung yang terkena sebagai akibat dari terjadinya his 

ekonomi (moneter) yang melanda bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan 

pernbayaran utang luar negeri (te rjadi pembengkah dalam nilai n~piah), semakin 

terbatasnya cadangan dollar dalam negeri, dan pembayaran impor yang menjadi 

semakin mahd dan memperburuk kondisi sektor-sektor produksi (industri) dalam 

negeri. Dampak p@ut lainnya adalah tejadinya pemutusan hubungan kerja 

(F'HK) yang mengakibatkan meningkatnya angka p v a n ,  kenaikan harga 

batang dan jasa, m e n m y a  daya beti masyarakat, dan merosotnya sumber 

pembiayaan mtuk kegiatan-kegiatan investasi. 

Bagi Daerah Propinsi DKI Jakarta, tejadinya krisis ekonomi tersebut 

memiliki pen@ yang sangat s i g n i b  Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

aspek, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) laju p m b u h a n  

ekonomi daerah ini mengalami pedumbuhan negatif terhitung sejak terjadinya 

laisis ekonomi, yakni dalam k m  waMu tahun 1997-1998 pada szluruh lapangan 
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usaha atau secara total sebesar -17?63 26. dan menurwmya Prodllk Domzstik 

Regional Bruto (PDRB) sebesar 18,64 % atas dasar 1- konsta11 khun 1993. 

Selain itu, sebagai akibat dari tingginya tingkat inflasi yang tejadi dalam kurun 

walii tersebut, secara rill mengakibatkan Produk Domestik Regional Netto 

(PDRN) per kapita mengalami penunman sebesar 16,49 %. Kondisi inilah yay: 

menjadi tantangan yang sesegera mungkin dicarikan penyelesaiannya hagi 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk tetap memainkan peran-peran pentingnya 

dan mmib&dn kontribusi dan pelayanan prima kepada nlasyarakat (public 

servicej. 

Setelah melewati masa krisis yang terparah diatas, terllitung sarnpai 

dengan semester I tah~m 2000, perolehan PDRB Propinsi DKI Jakarta telah 

mengalmi pertumbuhan sebesar 9,56 % dibandingkan dengan perhunbuhan yang 

dialarni pa& semester I tahu 1999 (BPS, bulan Agustus tahun 2000). Demikian 

halnya dengan perbandingan antara triwulan I1 pada tahun 2000 dengan triwulan I 

pa& taliuil yang san~a, PDRB Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan 

sebesar 2,74 % pa& seluruh sektor (kecuali sektor Pertanian). Akan tetapi, 

perkiraan hasil yang dicapai ini belum cukup hvat untuk menyatakan bahwa 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah berhasil mengantisipasi berbagai gejolak 

dan perubahan yang akan terjadi dan sangat sulit untuk diperkirakan mengingat 

hanyaknya aspek yang terlibat dan harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, 

upaya-upaya untuk menghadapi berbagai gejolak dan perubahan tersebut masih 

per% dilalcukan secara terus-menem. 

Banyak upaya yang &pat dilakukan berkaitan dengan ha1 tersehut di atas, 

baik dari sisi individual maupun dari sisi organisasional. Dari sisi individual 
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dapat dilakukan melalui kesadaran akan tanggung jawab masing-masing individu 

untuk memberikan kontribusi penlecahannya. Sedangkan dari sisi organisasional 

berkaitan dengan seluruh aspek yang kompleks yang terdapat di dalam masing- 

masing orffaniasi. Salah satu aspek pentingnya adalah melalui upaya 

peningkatan produktivitas organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Pentingnya p e w t a n  produktjvitas ini antara . lain adalah untuk 

meningkah kualitas dari bar- dan jasa yang b i l k a n  oleh organisasi yang 

dapat menacu permintam efektif (effectivenem of demand) dari para konsumen 

(masyarakat), rnzningkatnya kualitas hidup para anggota organisasi, semakin 

ehien dan efektifhya organisasi dalam bekerja. Keselurul~annya uli secara 

agregat &an memberikan kontribusi atau sumbangan yang sangat pen- demi 

teratasinya berbagai pennasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, 

khususnya oleh Pemerinkd1 Propinsi DKI Jakparta. 

Sejalan dengan ha1 tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi 

DKI Jakarta sebagai saM~ satu tuut keja yang menliliki peran strategis 

organisasional di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga dituntut untuk &pat 

meningkah produktivitas organisasinya, sehmgga &pat mendukung 

tercapahya peningkatan produktivitas orffanisasi Pemerintah Propulsi DKI 

Jakarta. Hal ini &pat dilihat dari kedudukan, tugas dan fimgsi dinas hi, yakni 

sebaffai unsur pelaksana Pemerintah di bidang pemungutan pendapatan daaah, 

yang bertugas melaksanakan m a n  nunah tangga herah dalam bidang 

pemungutan pen&patan daerah dm mengadakan koordinasi dengan insinsti lain 

dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pen~ungutan pendapatan 

daerdl. Disini terlihat dua aspek besar yang menjadi tan- jawab yang 
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diemban oleh dinas ini, yaitu aspek pernungutan @enggalian) penerimaan daerah 

clan aspek s i n e  yalali koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendaliannya dengan instansi-instansi lain yang terkait. 

Adapun pemungutan (penggalian) dan knordinasi penerimaan dacrah yang 

dilakukan oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta meliputi beberapa ko~nponen ahu 

jenis penerimaan, yaitu pendapatan asli daerah (?AD), yang terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Mi& Daemh (BUhtD), dan 

penerimaan lain-lain. Komponen P.4G yang dipungut (wdli) secara larlgsur~g 

oleh Dipenda Propinsi DM Jakarta terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu Pajak 

Hotel da11 Restoran (Pajak Pembangum~ I), Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. 

Dengan demikian, maka secara khusus bahwa produktivitas o r d s a s i  Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta tercermin dari pencapaian realisasi penerimaan masing- 

masing jenis pajak tersebut. Pencapaian realisasi penerirnaan dalani hal ini juga 

terkait dengan optimalisasi perencanaan penerimaan yang ditetapkan, y q  

diszsuaikan dengan potensi @erlutungan secara ideal) dari masing-masing jenis 

pajak tersebut. 

Apabila dilihat dari hasil pemungutan masing-masing jenis pajak yang 

dicapai oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 1999/2000 

secara keseluruhan, dinas ini berhasil rnerealisasikan penelimaan/p&Japatan 

(finamid) melampaui yang direnc- yakn~ sebesar 1323 % untuk Pajak 

Hotel dan Restoran, 32,92 % untuk Pajak Hiburan, dan 420 % untuk Pajak 

Reklame. Sampai dengan bulan Desember tahun 2000, Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta berhasil melampaui realisasi penerimaanlpendapatan (hansial) yang 

direncanakan, yakni masing-masing sebesar 1,20 % untuk Pajak Hotel dan 
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Restoran, dan 13,58 % untuk Pajak Hiburan. Sedangkan untuk Pajak Reklame, 

dinas ini m&ih mampu merealisasikan rencana penerimaan sebesar 92,94 %. 

Apabila ditihat dari reatisasi-realisasi penerimaan yang berhasil dicapai 

oleh Dipmda Propinsi DKI Jakarta selama in& secara umum menm&lkkan bahwa 

.realismi-realisasi penerknaan melarnpaui dari perencanaan yang telah dilakukan. 

Hal ini terkait dengan berbagai kebijakan yang melekat pa& masing-masing jenis 

pajak dan berbagai aspek h h y a .  Disisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan 

apakah perencanaan yang dilakukan oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta l e u  

sesuai dengan potensi penerimaan yang sebenarnya (ideal). Segah kernungkinan 

tersebut dapat dijadikarl sebagai bahan pembahasan yang substansial untuk dikaji 

lebih lanjut, khusumya yang berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas 

organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi suatu fenanena 

menarik yang perlu dikaji lebih lanjut guna diperolehnya penyelesaian (solusi) 

yang lebih sisternatis dan ilmiah, serta dapat diterapkan dalam lingkungan 

organisasi Dipen& Propinsi DIU Jalcarta clan sebagai baha~~ referensi bagi 

organisasi-organisasi h y a .  

B. Perurnusan Masalah 

Ddam perspektif Dipenda Propinsi DKI Jakarta, renoana penerimaan yang 

disusun dan merupakan beban kerja utama dinas ini, secara garis besar selalu 

terealisasi (hasil kerja). Akan tetapi, dalam setiap jenis pajak terdapat rencana 

penerimaan yang tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini terW dengan beberapa 

pernasalahan yang terdapat di dalamnya yang teridentitikasi sebagai berikut : 
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1. Kompleksnya dimensi pencapaian target penerimaan PAD yang dapat dilihat 

. . dari berbagai WOI, seperti peraturan pmmdang-undangan, manajerneq dan 

faktor-faktor ekonomi lainnya. Kompleksitas ini beriinplikasi terhadnp 

produktivitas orgdnisasi Dipenda PropinSi DKI Jakarta dalam upaya 

merealisasikan target penerimaan d a d  untuk dapat d i m d t k a n  'una 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah Propinsi DKI Jakarta.' 

2. Belum siapnya prasarana dan sarana organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta 

sehubungan d e  pmberlakuan desentralisasi hkal melalui Unclang- 

Undang 0 Nomor 22, 25 dan 34 Tahun 1999 mengakibatkan proses 

pencapaian clan pmingkatan produktivitas organisasi belurn terlaksana 

sepenuhnya. 

3. Sdama ini, produktivitas organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta didasarkan 

kepada konsep peqgkmn kinerja (per$ormance measurement) organisasi 

yang masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan 

penerimaan untuk tahun-tahun b d t n y a  yang masih menggunakan kons'ep 

tambWenaikan (incremental) tanpa didasa~kan pada perhitungan potensi 

penerimaan (revemepotenfial). 

4. Tugas Pokok dan Fungsi serta keteriibatan organisasi Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nornor 9 Tahun 1995 belum 

dilaksanakan sepenuhnya, khummya dalam pengimplementasian W Nomor 

18 Tahun 1997. Hal ini berdampak terhadap bngkat pencapaian dan upaya- 

upaya penhgkatan prodd-tivitas organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

Permasalahan-permasalahan diatas tentunya perlu dibenabi dan dicarikan 

solusi atau penyelesaiannya, karena berpengaruh terhadap produktivitas organisasi 
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Dipenda Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, yang difohuskan pada 

perencanaan dan realisasi dari Pajak Hotel dan Restom, Pajak Hiburan, dan 

Pajak Reklame. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa permasalahan diatas, 

penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang dimmuskan sebagai berikvt : 

1. Bagaimana kondisi produktivitas ymy: telah dicapai oleh orffanisasi Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta saat ini 7 

2. Faktor-faktor apa sajr yang mempenganh &lam pencapaian produktivitas 

organisasi Dipe~lda Propinsi DKI Jakarta 7 

3. Upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat ditempuh dalam 

upaya pzningkatan produktivh organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta di 

masa yang akan datang 7 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perurnusan masalah diatas, maka secara spesifik penelitian ini 

bectujuan untuk mencapai beberapa l ~ d  berikut ini : 

1. Mendeskripsikan kondisi produktivitas yang telah dicapai oleh organisasi 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta pada saat penelitian berlangsung. 

2. Menganalisis korelasi .(hubungan) antar variabel produktivitas organisasi 

Dipenda Propinsi DliI Jakarta untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan 

berbagai upaya yang dapat mem@atkan prodddvitas Dipenda Propinsi 

DKI Jakarta. 

3. Memfomulasikan upaya-upaya yang perlu dilak'ukan untuk meningkatkan 

prodddvitas organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta saat i~ dan di masa 

Yang &tang. 
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D.RuangLingkupPenrlltian 

Adapun m a g  hgkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Obyek sekaligus sebagai subyek penelitian adalah organisasi Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta. 

2. kpek-aspek yang berkaitan derigan produMivitas organisasi, temasuk 

upaya-upaya atau kebijakan-kebijh yang dilaksanakan atau dikelola oleh 

organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta, yakni berdasarkan Pajak Hotel dan 

Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. 

1. Hasil penelitian ini b p k a n  bermanfaat bagi Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta, khususnya bagi organisasi Dipenda Prophi DKI Jakarta sebagai 

bahan masukan (input) dalam perumusan kebijakan terutama yang terkait 

d e w  aspek-aspek produktivitas organisasi dan aspek-spek lainnya yang 

lebih luas. 
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