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BAB  III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi   

      Pelayanan SKPD.  

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya 

timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, 

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, 

dan  ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan 

gambaran awal bagaimana permasalahan dapat  dipecahkan dan 

diselesaikan dengan baik, tiap  permasalahan juga diidentifikasi 

faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor 

penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor 

lainnya yang memiliki daya dorong yang tinggi  dalam memecahkan 

permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Isu - isu strategis adalah 

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah 

dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian 

kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan 

berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek 

pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, 

namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan 

tantangan  yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui 

serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan 

berkelanjutan. Permasalahan -permasalahan akan diuraikan untuk 

mengetahui penyebabnya, baik secara internal maupun eksternal, 

yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bidang Pendapatan 

a. Lokasi subyek pajak yang sulit diidentifikasi dan Rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya serta 
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kurangnya penerapan sangsi yang efektif terhadap wajib pajak 

yang tidak kooperatif; 

b. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan 

perundangan yang baru 

 

2. Bidang Pengelolaan Keuangan  

a. Kurangnya komitmen SKPD dalam penyusunan anggaran kas; 

b. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data 

perencanaan anggaran 

c. Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dalam bentuk 

pembinaan dan rekonsiliasi data; 

d. Kurangnya kepatuhan SKPD dalam melaksanakan realisasi 

APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel; 

e. Masih belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan 

sistem dan prosedur yang efisien dan efektif.  

 

3. Bidang Aset  

a. Tersebarnya obyek dan jenis kekayaan / aset daerah dengan 

permasalahan yang sangat komplek 

b. Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset 

daerah  

c. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset 

daerah  

 

4. Sekretariat 

a. Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja; 

b. Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal 

c. Kurangnya Dukungan Jaringan Online 
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3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  

Terpilih  

Wareg berarti Kenyang. Dan konteks wareg tidak boleh berhenti 

pada masalah pangan. Masyarakat yang Wareg, juga berarti bahwa 

warga kota mesti kenyang Jasmani dan kenyang Rohani/spiritual. 

Semakin terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka diharapkan 

akan semakin nyaman, dan tentunya akan memberikan kontribusi 

yang positif dalam membangun kotanya, makin meningkat 

produktivitasnya, dan pada akhirnya akan semakin meningkat 

kesejahteraannya.  

Mapan adalah satu kata yang berarti Sikap dan Perilaku yang telah 

membudaya, dan tentunya budaya yang positif, dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mapan juga 

bermakna sikap dan perilaku yang paham Aturan dan Taat Hukum. 

Masyarakat yang mapan, akan tercermin dalam kehidupan kota yang 

tertib, aman, nyaman dan damai. 

Papan berarti Tempat Tinggal dan merupakan kebutuhan dasar 

yang harus terpenuhi oleh segenap warga masyarakat. Karakteristik 

Papan (tempat tinggal) berbanding lurus atau berkaitan dengan 

masalah pertumbuhan 

penduduk, urbanisasi, dan ketersediaan lahan. Penyediaan papan bagi 

warga kota solo yang kurang mampu, menjadi salah satu prioritas 

program kerja dan kebijakan pemerintah daerah, untuk menghindari 

dampak/ekses yang ditimbulkan, misalnya kerawanan sosial. 

 

3.3  Faktor – faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD  

  Visi : “TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, 

MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” 

 

No Misi Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Wareg:  
Mewujudkan 
masyarakat kota 

yang produktif 
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 

jasmani dan rohani 
menuju 

 

 

1. Kurangnya 

Koordinasi antar 

perangkat daerah 

1. Adanya 

perkembangan 

sistem entry data  

dan pelaporan  

2. Transparansi 
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masyarakat 
mandiri dan 

partisipatif 
membangun 
kesejahteraan kota 

 

2. Masyarakat kurang 

responsif terhadap 

rencana 

pembangunan 

3. Kualitas dan 

Kuantitas SDM di 

Lingkungan 

DPPKA Kota 

Surakarta yang 

kurang memadai. 

 

rencana 

pembangunan 

daerah kepada 

publik  

3. Upadating Potensi 

SDM baik segi 

kualitas dan 

Kuantitas 

4. Adanya regulasi 

yang jelas dan 

terarah dari 

pemerintah 

2. Mapan: 
Mewujudkan 

masyarakat yang 
tertib, aman, 
damai, 

berkeadilan, 
berkarakter dan 

berdaya saing 
melalui 
pembangunan 

daerah yang 
akuntabel 

(sektoral, 
kewilayahan, dan 
kependudukan) 

dan tata kelola 
pemerintahan yang 
efektif, bersih, 

responsif dan 
melayani 

3. Papan: 
Mewujudkan 

keseimbangan 
kebutuhan papan 
serta daya dukung 

dan daya tampung 
lingkungan dengan 
dinamika 

kebutuhan 
pertumbuhan 

penduduk menuju 
kota berwawasan 
pembangunan 

berkelanjutan 
 

 

3.4  Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri  

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang 

berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota surakarta, sesuai dengan 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 menjadi salah satu 

masukan dan acuan yang penting bagi pengembangan dan 



 
 

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

 

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 -2021                                                            39 

penentuan isu strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota surakarta di masa yang akan datang. Beberpa hal 

yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Pada Visi  

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya 

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan 

Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa” 

Salah satu kunci dari visi tersebut yang dijadikan acuan adalah 

Meningkatkan Pelayanan Publik yaitu Kementerian Dalam 

Negeri mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang 

optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap 

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah 

dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan 

pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.  

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota surakarta menjadikan hal tersbut sebagai acuan 

sehingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota surakarta dapat juga memberikan pelayanan publik yang 

optimal.  

 

2. Pada Misi 

Dalam hal ini Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan 

aset kota surakarta menjadikan beberapa misi Kementerian 

Dalam negeri sebagai acuan yang dapat dijadikan acuan untuk 

pengembangan dan peningkatan kinerja, misi tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-

daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, 

serta meningkatkan pendayagunaan administrasi 

kependudukan. 

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan 

otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung 
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pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan 

berpihak kepada rakyat. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, 

dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten 

dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan 

pelayanan publik. 

 

3.5  Telaahan Renstra Kementerian Keuangan  Republik Indonesia  

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang 

berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota surakarta, sesuai dengan 

Permenkua Nomor 466/KMK.01/2015  Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan  Tahun 2015-2019 

menjadi salah satu masukan dan acuan yang penting bagi 

pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota surakarta di masa yang akan 

datang. Beberpa hal yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta adalah 

sebagai berikut : 

1.  Pada Visi  

“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang inklusif di abad ke-21” 

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa 

Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan 

pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover 

dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. 

Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang 

proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan 

mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. 

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota surakarta menjadikan hal tersbut sebagai acuan sehingga 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

surakarta dapat juga memberikan kontribusinya.  
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2. Pada Misi 

Untuk mendukung tujuan yang akan dicapai Kementrian 

Keuangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Surakarta, tujuan yang dijadikan acuan adalah : 

a.  Tujuan :  Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah  

Sasaran Strategisnya : Perencanaan dan Pelaksanaan 

Anggaran yang berkualitas 

b.  Tujuan  : Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan 

governance, dan penguatan kelembagaan 

Sasaran Strategisnya : SDM yang kompetitif , Sistem 

informasi manajemen yang terintegrasi 

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan 

pengeleolaan  dan pendapatan daerah  di Provinsi Jawa Tengah  adalah 

Direktorat Jenderal  Keuangan Daerah  (DJKD)  yang sebelum tahun 2010 

bernama Direktorat Jenderal  Bina Administrasi Keuangan Daerah 

(Ditjend BAKD).  Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah : 

 

"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang  Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel  dan  Kompetitif " 

 

Sementara itu  Misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 

adalah : 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah. 

2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan 

investasi  dan  kekayaan daerah. 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan. 

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban keuangan  daerah. 

5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan 

program dalam peningkatan kapasitas pen gelolaan 

keuangan Daerah. 

Tujuan:  

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah serta 
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meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah  yang 

kompetitif. 

 

Sasaran : 

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien 

dalam pemanfaatan APBD; 

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU 

Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  

3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di 

daerah. 

Arah Kebijakan : 

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi 

pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan 

pedoman dan standarisasi teknis, pemberian  bimbingan 

teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan 

evaluasi  kinerja anggaran daerah; 

2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, 

fasilitasi pelaksanaan  kebijakan, standarisasi, 

bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan  evaluasi 

teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah 

mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian 

insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, 

BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan 

penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi 

daerah; 

3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis 

serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, 

dana transfer lainnya serta  sinkronisasi kebijakan dan 

dukungan teknis; 

4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi 

teknis dan fasilitasi di  bidang akuntansi, 

pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan 

keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi 
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keuangan daerah serta  pembinaan dan evaluasi 

pengelolaan keuangan daerah; 

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan 

program, penyiapan data dan informasi, keuangan, 

kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan 

rancangan peraturan perundang-undangan. 

 

Strategi : 

1.  Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah 

yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel 

dan kompetitif; 

2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah  dan 

DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan 

daerah; 

3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan 

program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan 

keuangan dan kekayaan daerah. 

 

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan 

strategi 

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam 

Negeri 

,terlihat bahwa  ada kesesuaian dengan tupoksi dari Dinas 

DPPAD  

terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah 

Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk 

diimplementasikan  

dalam Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset  Kota Surakarta, yaitu:  

Terwujudnya tertib  administrasi pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel dan transparan, serta  efisien dalam 

pemanfaatan APBD.  
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3.6  Telaah Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset  Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah :  

 

“Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel 

Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan 

Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 

yang Berdaya Guna 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas SDM. 

2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi. 

3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan 

prosedur. 

4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan 

publik. 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana. 

6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah. 

7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan 

retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. 

8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah. 

9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset 

daerah. 

Berdasarkan telaah renstra Kementrian dan Rentra Provinsi Jawa 

tengah, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset 

dpat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

 

1. Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi 

pemanfaatan APBD; 

2. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di 

Daerah. 
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3.  Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri; 

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai 

yang tinggi 

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

daerah 

6. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan 

perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, 

dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

7. Optimalisasi pengelolaan kas 

8. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, 

handal dan terpadu. 

9. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi 

tinggi 

10. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 

11. Terwujudnya good governance 

12. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 

Program kerja prioritas DPPAD Provinsi Jawa tengah yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : 
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Sumber : Web DPPAD provinsi Jawa Tengah 

3.7  Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

 

Strategi mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara 

wilayah kota sebagaimana dimaksud pada PERATURAN DAERAH 

KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA 

TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2031 

Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara 

merata; 

b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat 

pelayanan sesuai skala pelayanannya; 

c. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan 

dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan di daerah utara. 

d. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas 

umum ke arah utara; 
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e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang 

kegiatan ekonomi; 

f. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan 

pola pembangunan hunian berimbang; dan 

g. mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan RTH. 

Untuk Analisa Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak 

memiliki kaitan langsung dengan hal tersebut. Dengan demikian 

kami tidak mencantumkan Analisa Kajian Lingkungan  Hidup 

Strategis untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset. Namun demikian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset berperan dalam hal meregistrasi aset – aset tanah 

pemerintah yang berada di wilayah Solo Utara sehingga memiliki 

kepastian hukum, agar kelak tidak menimbulkan konflik dengan 

masyarakat dalam pengembangan Wilayah Solo Utara tersebut.  

 

3.8  Penentuan Isu – Isu Strategis 

Dari penjabaran permasalahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – 

isu strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan 

perundangan yang baru karena rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya, dan lokasi 

subyek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi serta 

kurangnya penerapan sangsi yang efektif terhadap wajib pajak 

yang kurang kooperatif,  Masih banyak aset daerah yang 

belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal 

Karena tersebarnya obyek dan jenis kekayaan/asset daerah 

dengan permasalahan yang sangat komplek; 

2. Kurangnya kepatuhan SKPD dalam melaksanakan realisasi 

APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel 
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3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait 

dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana 

kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme 

kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung 

terwujudnya good governance; 

4. Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dalam bentuk 

pembinaan dan rekonsiliasi data disamping karena kurangnya 

dukungan Jaringan Online. 

Untuk metode penentuan strategis dapat dilihat pada tabel 

dibawah.  

Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah 

Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang masih 

perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka 

mewujudkan peningkatan tata kelola keuangan daerah dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan 

professional. 



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015                     49 
 

No. Isu Strategis 

KRITERIA 

Total 

Memiliki pengaruh 
yang 

besar/signifikan 

terhadap pencapaian 

sasaran Renstra K/L 

atau Renstra 

provinsi/kabupaten/
kota 

Merupakan 

tugas dan 

tanggung 

jawab SKPD 

Dampak 

yang 

ditimbulkan

nya 

terhadap 

publik 

Memiliki 

daya 

ungkit 

untuk 

pembangun

an daerah 

Kemungkina

n atau 

kemudahann

ya untuk 

ditangani 

Prioritas 

janji 

politik 

yang perlu 

diwujudka

n 

20 10 20 10 15 25 100 

1 Belum optimalnya peningkatan intensifikasi 

dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah sesuai peraturan 

perundangan yang baru karena Rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan 
objek pajaknya, dan Lokasi subyek pajak 

yang sulit dijangkau dan diidentifikasi serta 

kurangnya penerapan sangsi yang efektif 

terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif  

Masih banyak aset daerah yang belum 
bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara 

optimal Karena tersebarnya obyek dan jenis 

kekayaan/asset daerah 

dengan permasalahan yang sangat komplek; 

20 10 20 10 15 20 95 

2 Kurangnya kepatuhan SKPD dalam 

melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku serta anggaran kas yang telah 

ditetapkan untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang akuntabel 

20 10 20 10 10 20 90 

3 Belum optimalnya manajemen pengelolaan 

yaitu terkait dengan kualitas sumber daya 

manusia, sarana prasarana kantor, sistem 
teknologi informasi, sistem dan mekanisme 

kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku  

 

20 10 10 10 10 20 80 



 
 

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

 

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 -2021                                                            50 

No. Isu Strategis 

KRITERIA 

Total 

Memiliki pengaruh 
yang 

besar/signifikan 

terhadap pencapaian 

sasaran Renstra K/L 

atau Renstra 
provinsi/kabupaten/

kota 

Merupakan 

tugas dan 

tanggung 

jawab SKPD 

Dampak 

yang 

ditimbulkan

nya 

terhadap 
publik 

Memiliki 

daya 

ungkit 

untuk 

pembangun
an daerah 

Kemungkina

n atau 

kemudahann

ya untuk 

ditangani 

Prioritas 

janji 

politik 

yang perlu 

diwujudka
n 

20 10 20 10 15 25 100 

yang mendukung terwujudnya good 

governance; 

4 Belum optimalnya koordinasi antara SKPD 

dalam bentuk pembinaan dan rekonsiliasi 

data disamping karena kurangnya dukungan 

Jaringan Online. 

15 10 15 10 15 10 75 

 


