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PROVINSI BALI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PANSUS VI TERHADAP OPTIMALISASI
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN,
Menimbang :

a. bahwa
memperhatikan
Rapat
Paripurna
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Oktober 2019
tentang Pembentukan Pembentukan Panitia Khusus VI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Optimalisasi
Pendapatan dan Aset Daerah;
b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan tentang Laporan Hasil Kerja Pansus
VI terkait Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah pada
tanggal 11 Mei 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi
Pansus VI Terhadap Optimalisasi Pendapatan dan Aset
Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyaat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2019 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU

:

Rekomendasi Pansus VI Terhadap Optimalisasi Pendapatan
dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2021
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

I MADE DIRGA
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Bupati Tabanan di Tabanan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG REKOMENDASI PANSUS VI
TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
REKOMENDASI PANSUS VI TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
LAPORAN HASIL KERJA PANSUS VI TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
I. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab

diperlukan

kewenangan

dan

kemampuan

menggali

sumber

keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat
pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin
mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan
keuangan

sendiri

yakni

dengan

upaya

peningkatan

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD
yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai
dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi
ekonomi masyarakat.
Kabupaten Tabanan merupakan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan,
pertanian, pariwisata dan seni budaya. Dari tahun 2015-2020, dalam hal
komposisi APBD untuk menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah
Kabupaten Tabanan, dana perimbangan masih menjadi andalan dengan
kontribusi sebesar (56,93) kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar
24,35 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi hanya
sebesar 19,09 persen sebagaimana gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan
Terhadap Pendapatan Daerah
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal
Kabupaten Tabanan sebesar 19,12 persen, artinya tingkat ketergantungan
keuangan Kabupaten Tabanan dalam rangka pembangunan sangat
tergantung pada penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah
pusat. Dengan demikian, sumber utama pendapatan daerah dalam
struktur APBD Kabupaten Tabanan berasal dari dana transfer dari
pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya. Sehingga dapat
dikatakan kinerja pengelolaan PAD Kabupaten Tabanan masih jauh dari
harapan. Oelh sebab itu, untuk meningkatkan tingkat kemandirian
daerah, dibutuhkan optimalisasi pengelolaan PAD dengan meningkatkan
efekfitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumbersumber PAD.
Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang
Sah. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan, didapatkan
dari pengelolaan asset. Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari manajemen/pengelolaan keuangan dan secara umum
terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang
berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencataan nilai aset dalam
neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.
Sedangkan pengelolaan aset kedepan lebih ditujukan untuk menjamin
pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah,
maka

dituntut

agar

dapat

mengembangkan

atau

mengoptimalkan

pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/mendongkrak (PAD) serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1
Data Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan
Tahun 2020
NO
1

JENIS
Tanah

JUMLAH

KETERANGAN

1640 bidang (3.571.792 Tanah Bersertifikat
m²)
293 bidang (4.819.891 Tanah Belum bersertifikat
m²)

2

Pasar

15 Lokasi

Pasar Tradisional

8 Lokasi

Pasar Senggol

Sumber: Bakeuda (2020)
Berdasarkan data aset Pemerintah Kabupaten Tabanan seperti yang
ditunjukkan pada table di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset
tanah yang dimiliki belum sepenuhnya tertata dengan baik yaitu hampir
18% bidang aset tanah belum memiliki sertifikat. Pengelolaan keuangan
dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas
yang sesuai dengan prinsip good governance. Berdasarkan hasil kunjungan
lapangan yang dilakukan menunjukkan pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabanan belum dilaksanakan secara optimal. Masih
terdapat kendala dalam pengelolaannya (jika dibagi berdasarkan 6 unsur
manajemen) yaitu:
Tabel 2.
Kendala dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabanan
NO
1

UNSUR
Man (Manusia)

KENDALA
❖ Sumber daya manusia yang belum memadai
❖ Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
masih rendah

2

Money (Uang)

❖ Ketersediaan anggaran yang terbatas

3

Material (Bahan)

❖ Kurangnya akomodasi pariwisata
❖ Objek DTW sebagian besar bukan milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

4

Machines (Mesin)

❖ Sarana

dan

pelaksanaan

prasana
kegiatan

elektronik masih terbatas

dalam
yang

mendukung
berbasis

5

Methods (Metode)

❖ Inventarisasi aset daerah dan pengolahan
data aset masih kurang baik dan tanah
pemerintah

daerah

banyak

yang

belum

tersertifikasi
❖ Tata Ruang yang belum jelas
6

Market (Pasar)

❖ Pengelolaan aset belum efektif dan kurang
produktif

Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Tabanan yaitu : Nangun
Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di
Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani
(AUM). Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi
setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing
daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh
penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Dengan
keadaan pengelolaan pendapatan dan aset yang ada saat ini, dan tujuan
kedepannya

untuk

tercapainya

kemandirian

daerah

serta

untuk

menunjang visi dan misi Kabupaten Tabanan dalam 5 tahun ke depan,
maka optimalisasi Pendapatan dan Aset menjadi hal mutlak yang harus
dilaksanakan.
II. PERUMUSAN MASALAH
Aset-aset yg dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan banyak
yang belum terdata dan belum bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya
serta banyak potensi-potensi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara
optimal. Aset-aset yang ada seharusnya bisa menjadi potensi unggulan
Pemkab Tabanan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah,
dengan pertimbangan bahwa aset sangat berkorelasi dengan pendapatan,
dimana apabila aset dikelola dg baik akan berkontribusi kepada PAD.
Dengan demikian perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:
Bagaimana

cara

melakukan

optimalisasi

pengelolaan

aset

secara

produktif, professional dan transparan sehingga mampu memberikan
kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tabanan?

III. TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai adalah :
Meningkatkan
Pengelolaan

PAD

aset

Kabupaten

Daerah

Tabanan

Kabupaten

secara

Tabanan

optimal
dengan

melalui

produktif,

profesional dan transparan.

IV. HIPOTESA
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang dijabarkan di
atas, maka hipotesa sebagai dugaan sementara penyebab kurang
optimalnya penglolaan aset daerah secara produktif, profesional dan
transparan sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap
peningkatan PAD Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :
1. Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan masih terbatas jumlahnya,
sehingga penting untuk dilakukan penganggaran untuk pembelian
asset-aset produktif sebagai Asset Banking.
2. Terdapat beberapa aset milik pemkab seperti tanah yang belum jelas
pemanfaatan dan penglolaannya baik serta belum bersertifikat, serta
terdapat Aset bangunan atau gedung yang sudah tidak digunakan
yang tergolong dibiarkan sehingga terlihat tidak terawat.
3. Terdapat pengelolaan parkir pada DTW yang saat ini masih dikelola
oleh perorangan yang belum menjadi perhatian pemkab.
4. Terdapat juga lokasi areal parkir yang seharusnya menjadi potensi
untuk retruibusi parkir namun

tidak diberikan izin parkir diareal

tersebut
5. Belum tertatanya kondisi areal terminal baik secara kelayakan
infrastruktur, kebersihan dan juga pemegang ijin untuk kios yang
terdapat diareal terminal.
6. Terdapat Banyak Kios yang belum difungsikan secara maksimal serta
kejelasan kontrak di pasar yang dimiliki pemkab tabanan,
7. Terdapat ketidak sinkronan antara perencanaan bangunan dengan
peralatan yang akan digunakan dalam bangunan tersebut sehingga
terdapat beberapa fasilitas perlatan yang tidak terpakai.
8. Belum jelasnya regulasi Tanah Pinjam pakai milik provinsi.

9. Rendahnya investasi yang masuk ke Tabanan akibat kurangnya
kepastian hukum dan lemahnya sistem perijinan dan regulasi lain
yang mendukung, contoh : belum adanya Perda RTRW dan RDTR.
10. Ketiadaan inovasi daerah yang mampu meyakinkan investor untuk
melakukan sustainable investation berbasis pariwisata dan pertanian
sesuai visi misi daerah.
11. Kurang di optimalkannya cara-cara peningkatan perolehan PBB P2,
BPHTB, PHR dan DTW sebagai sumber PAD terbesar di Kabupaten
Tabanan mengingat kondisi pandemi,
12. Rekomendasi DPRD hanya menjadi macan kertas yang belum
ditindak lanjuti oleh eksekutif, sehingga goals pembangunan belum
dapat diakselerasi.
V. ANALISIS
Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga
bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu Analisis
Pendapatan, Analisis Pengeluaran, dan Analisis Anggaran. Dari ketiga
analisis tersebut, Analisis mengenai Optimalisasi Pendapatan dan Aset
difokuskan pada Analisis Pendapatan.
5.1 Analisis Pendapatan
Untuk Optimalisasi Pendapatan dan Aset maka yang dilakukan
adalah

Analisis

Pendapatan

kemampuan

pemerintah

pendapatan

(aset-aset)

yang

daerah
yang

merupakan

dalam

berpotensi

analisis

menggali
dan

mengenai

sumber-sumber

biaya-biaya

yang

dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Dilihat dari sisi
pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah
yang

mampu

meningkatkan

pendapatan

daerah

secara

berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa
memperburuk alokasi faktor-faktor produksi.
1. Analisis Potensi Daerah
Tabel 3.
Data Tanah Kebun Kopi di Kecamatan Pupuan
JENIS
Tanah

JUMLAH

Kebun 72 Bidang (489.987 m²)

KETERANGAN
Tanah

Sudah

Kopi

Bersertifikat
19 Bidang (619.495 m²)

Tanah

Belum

Bersertifikat
TOTAL

91 Bidang (1.109.482 m²)

Tabel 4.
Data Pasar
NO
A

JENIS

JUMLAH

Pasar Tradisional

15 Lokasi

1. Kios

1.565

2. Los

1.764

3. Pedasaran

847

4. Pedagang diatas Mobil

95

5. Radius

80

6. Musiman
B

205

Pasar Senggol

8 Lokasi

1. Pedasaran

351

2. Analisis faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Tabanan
a. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya
dan potensi asli daerah.
b. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif
rendah.
c. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
d. Kelemahan kualitas SDM aparatur.
e. Kekhawatiran

birokrasi

akan

kegagalan

dalam

menjalankan

programnya.
f. Ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.
g. Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan
program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya.
Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan
sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk
menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan
publik.

3. Analisis permasalahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Tabanan
a. Untuk tanah-tanah yang dikuasai Pemkab seperti :
- Tanah di pantai Nyanyi tidak jelas pemanfaatan dan pengelolanya,
begitu juga
- Tanah di Pangkung Tibah nampaknya belum jelas pemanfaatannya
disamping itu tidak ada akses jalan.
- Aset di Desa Mundeh belum jelas kepemilikannya apakah milik
Pemerinatah Provinsi atau Kabupaten?
- Tanah yang ada di Desa Pajahan yang statusnya belum jelas.
- Banyak Aset-aset yang dimiliki Swasta yang belum difungsikan.
b. Untuk Tanah Kebun Kopi di Pupuan masih banyak yang belum
bersetifikat dan hasilnya juga belum optimal.
c. DTW Bedugul, Saat ini asset pemkab belum dimanfaatkan secara
optimal, lokasi parkir dan bangunan dipinggiran danau banyak yang
tidak tertata dan dikelola sendiri oleh pemiliknya sehingga tidak ada
masuk ke PAD. Sejauh mana pengelolaan yang sudah dilakukan oleh
pemerintah daerah, sehingga tidak ada pendapatan yang diperoleh dari
aset yang dimiliki.
d. Terminal Pesiapan. Merupakan asset Pemkab (setatus Pinjam pakai)
yang telah lama tidak terurus kondisi area terminal rusak, pedagang
lapak dan kioa-kios kelihatan kumuh dan penghuni kios disekeliling
terminal tidak ada pemegang ijin langsung. Seperti salah seorang
memegang ijin An: Lasmini/Ibu Sampara, tertanggal 4 September 1982
(Kedaluwarsa).
e. Pedagang Pasar. Secara keseluruhan masalahnya hampir sama yaitu
beberapa kios/los tidak difungsikan, beberapa ada yang rusak (kecuali
yang sudah dapat revitalisasi). Dalam pungutan Retribusi ada pihak
lain yang terlibat, ada satu obyek PAD ditangani oleh 2 OPD yang
justru tidak maksimal. Seperti di Terminal Kediri, Terminal Pesiapan
dan Terminal Tuakilang oleh Perindag dan Dishub.
Untuk Pasar yang ada di Kabupaten Tabanan secara umum perlu
pemanfaatan kios-kios ada yang belum sesuai dengan kontrak, ada
yang tutup terlalu lama perlu ditertibkan agar bisa dimanfaatkan.
Khusus untuk Pasar Candi Kuning dengan di bukanya Short cut
keadaan pasar mulai sepi karena biasa pengunjung kembali dari utara
mampir berbelanja, sekarang semua lewat Short cut. Pasar di Depan

Pura Dalem Tabanan pemanfaatan belum Optimal, banyak bangunan
kios bagian belakang tidak berfungsi.
f. Masalah Parkir. Untuk parkir ada yang asset Pemkab, Pemprov (Pinjam
Pakai) dan ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Provinsi namun
dalam pungutannya di beberapa tempat ada dari pihak lain ini sama
dengan pasar. Begitu juga ada tempat parkir yang strategis namun dari
pihak kepolisian diisi dilarang Parkir, ini perlu kordinasi dengan
Kapolres. Ada kendaraan pedagang tidak disiplin membayar retribusi
parkir, serta ruas jalan yang di pakai parkir ada yang rusak.
Disamping itu ada potensi parkir tapi peraturan lalu lintas melarang
untuk parkir, seperti di depan RSU Tabanan.
g. Tentang Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Gubug.
Bangunan RPH diatas tanah milik Provinsi Bali yang dipergunakan
oleh Dinas PUPR, dimana disebelah timur dipakai untuk bangunan
RPH seluas kira kira 30 are. Bangunan RPH ini didirikan tahun 2001
sedangkan peralatannya diisi tahun 2006, sehingga peralatan dipasang
mengikuti bangunan, idealnya perencanaan antara bangunan dan
peralatan adalah sinkron. Peralatan yang dipasang termasuk moderen
yang digerakkan oleh listrik seperti mulai pembiusan hewan sebelum
dipotong, air panas untuk merendam babi sebelum dibersihkan
bulunya, ada conveyor/untuk menggantung hewan yang berjalan
selama proses pemotongan seperti pengulitan dan pengirisan daging
sampai tiba di meja porselin untuk pemilahan. Sudah tersedia listrik
dan air PDAM. Namun sampai saat ini tdk berfungsi dengan baik dan
banyak peralatan sudah rusak bahkan tempat menjadi kotor.
h. Rumah Dinas Pejabat Kabupaten Tabanan di Wanasara
Untuk Tanah yang di Br Wanasara, Desa Bongan yaitu perumahan
Dinas pejabat di Kabupaten Tabanan karena banyak yang tidak
ditempati bahkan ada yang sudah sampai rusak.
i. Tanah Pinjam Pakai milik Provinsi Peraturannya belum jelas.
j. Tanah di Pertigaan Jambe belum ada pemanfaatannya.
k. Musium Subak. Pemuteran Gedung Film dan penataan gedung
koleksi/pameran peralatan pertanian. Berdiri tahun 1981. Luas
Museum 6, 28 ha, terdiri dari 4 ha hutan, sawah 1,3 ha, sisanya untuk
kantor, mes dan diklat. Koleksi sebanyak 250 buah.Pengelolaan dan
penataan belum optimal ( Kebersihan)

l. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung. TPA over kapasitas dan
pengelolaannya belum maksimal dengan masuknya truk pengangkut
sampah sampai 60 truk/hari.
VI. REKOMENDASI
1. Tanah di Pantai Nyanyi maupun di pantai pangkung Tibah sudah
bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk itu
sebaiknya dibuatkan perencanaan dan pemanfaatan yang jelas
sehingga bisa menghasilkan PAD. Sesuai informasi dari Kepala Dinas
Pariwisata untuk yang di Pantai Nyanyi sudah ada permohonan dari
Bendesa Adat Beraban untuk bekerjasama memanfaatkan tanah
tersebut. Sedangkan untuk Tanah yang di pantai Pangkung Tibah
perlu dibuatkan solusi akses jalan agar bisa masuk ketanah
tersebut, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain atau dengan Desa
Adat. Untuk itu agar dibahas secara serius antara eksekutif dengan
Legislatif sehingga dalam waktu yang singkat bisa meningkatkan
PAD. Tanah di Desa Pajahan kurang lebih 3 Ha agar ditelusuri
kepemilikannya kalau bisa agar menjadi aset Pemkab.Untuk tanah
milik swasta yang belum difungsikan baik yang sudah berijin
maupun belum, harus dilakukan tindakan tegas atau sementara
dikelola oleh masyarakat. Tanah di wilayah Tegal Mengkeb aset milik
negara dipinggir pantai seluas 60 Are agar dimohonkan untuk
dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Untuk Tanah Kebun Kopi di Pupuan yang belum berserifikat agar
segera di sertifikatkan. Karena dari total tanah yang jumlahnya 91
bidang baru bersertifikat 72 bidang dengan luas 48,99 Ha dan yang
belum bersertifikat 19 bidang dengan luas 64,95 Ha jadi total 110,94
HA. Sesuai dengan laporan dari Dinas Pertanian dari tanah yang
sudah dikelola oleh 82 pemohan seharusnya nilai kontrak tanah Rp
127.203.000 namun baru masuk ke kas daerah Rp 60.756.000 maka
masih kurang lagi Rp 66.447.000 untuk itu perlu di buatkan
peraturan dan sangsi yang tegas. Disamping itu untuk meningkatkan
PAD perlu di lakukan perubahan pemanfaatan untuk beberapa tanah
tersebut sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga bisa
menjadi obyek wisata.
3. Untuk

DTW

pemanfaatan

Bedugul,
pinggir

Perlu
Danau

dibuatkan
termasuk

Tata

Ruang

tentang

kebersihannya sehingga

pinggir danau tertata dengan jelas dan bisa di bangun wisata
terintegrasi. Terkait dengan DTW Ulun Danu karena disana tidak ada
asset Pemkab maka perlu dibuatkan peraturan yang jelas terkait
dengan peranan pemerintah dan hak pemerintah. Karena sesuai
dengan Perda 4 tahun 2019 bahwa Desa Adat secara Otonom boleh
mengelola

asetnya

bahkan

Desa

Adat

boleh

meminta

asset

pemerintah. Pengelolaan yang lebih baik atau dilakukan kerjasama
dengan Desa setempat / pihak lain. Perlu dilakukan Pembinaan dan
pengawasan yang lebih maksimal terkait dengan pendataan dan
pemungutan

terkait

Objek

Pajak

hotel/villa/penginapan

dan

restoran, dibuatkan system yang berbasis elektronik ataui online
agar

pendapatan

terintegrasi.

Untuk

di

danau

beratan

agar

dibuatkan kajian penataan pariwisata dan sudah diusulkan kepada
Bappelitbang, untuk melakukan persiapan pengelolaan operasional
dermaga seperti: menyiapkan regulasi, sumber daya manusia,
pendukung

pengelolaan

dermaga

dan

kelengkapannya

serta

melakukan perencanaan pengelolaan di sekitar Beratan Indah Serasi
(Pengelolaan

Bersama,

dengan

leading

sector

adalah

Dinas

Pariwisata), sehingga dermaga-dermaga yang tidak representatif bisa
ditertibkan (semua armada boat menggunakan fasilitas dermaga
yang representatif) dan serta pengaturan parkir bisa dilakukan lebih
efektif. Pengelolaan DTW Tanah Lot dan Ulun Danu agar dijadikan
satu sistem pengelolaan.
4. Terminal Pesiapan merupakan tanah aset Provinsi yang dipinjam
pakai oleh Pemkab. Permohonan hibah belum di jawab oleh
Pemerintah Provinsi Bali maka perlu ditindak lanjuti ke Provinsi.
Jika permohonan hibah di setujui maka perlu dilakukan kajian
penataan terminal pesiapan (pemulihan fungsi terminal dan pasar,
kios-kios dan pedagang diatas mobil ditata ulang agar tidak menjadi
kesan negatif), perlu ada peraturan yang jelas terkait pemanfaatan
terminal.
5. Untuk Pasar Pasar Ikan di terminal Tuakilang tidak berfungsi begitu
juga terminalnya manfaatnya belum optimal, untuk itu perlu
dibuatkan perencanaan dan penataan terminal maupun pasar ikan
di Tuakilang serta dikelola oleh satu OPD. Terkait dengan adanya
Pungutan retribusi pasar oleh pihak lain agar diadakan kordinasi
dan buatkan peraturan kerjasama sehingga hak dan kewajibannya

jelas. Untuk Pasar di Candikuning sejak adanya Short Cut pasar
sangat sepi maka sebaiknya agar dipindah ke tanah asset Pemkab di
dekat Short Cut dan Short Cut agar diberlakukan dua arah. Untuk
Pasar di depan Pura Dalem Desa Adat kota Tabanan yang luasnya 14
Are yang saat ini belum optimal pemanfaatannya, perlu ditata ulang
dan bangunan kios sebaiknya dirubah dalam bentuk U ditimur,
dibarat dan diutara saling berhadapan sehingga ditengahnya bisa
parkir, ini bisa untuk pedagang kuliner dan kebutuhan alat-alat
Rumah

Sakit.

Terkait

pengelolaan

Pasar

bila

perlu

dibentuk

Perusahaan Daerah Pasar seperti di Kota Denpasar. Pemasalahan
toko

harmoni

di

jalan

gajah

mada

agar

segera

mendapat

penyelesaian.
6. Untuk Parkir itu diperlukan peraturan yang jelas sehingga tidak
terjadi benturan antara pemerintah dengan pihak lain yang juga
melakukan pungutan parkir bila perlu dibentuk Perusahan Daerah
Parkir.
7. Tentang rumah potong hewan di Desa Gubug, agar dibuatkan kajian
yang maksimal sehingga ada kesesuaian antara bangunan dan
peralatan yang akan digunakan. Serta dibuatkan regulasi yang jelas
terkait pemanfaatannya. Untuk kedepannya agar disetiap Kecamatan
dibuatkan tempat pemotongan hewan yang diawasi oleh Dinas
Pertanian/Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan
Pengusaha peternakan ayam yang modalnya berasal dari PMA yang
banyak ada di Kabupaten Tabanan agar dicermati Dinas terkait
sehingga bisa berkontribusi terhadap PAD.
8. Rumah

dinas

pejabat

di

Wanasara,

Bongan

perlu

dibuatkan

perancanaan pemanfaatannya atau kalau tidak ada yang menempati
sebaikanya dipakai tempat pelatihan atau panti jompo atau dijual
sehingga menjadi lebih produktif.
9. Tanah Pinjam Pakai dari Provinsi agar dibuatkan Peraturan yang jelas
mengenai pemanfaatan, hak dan kewajiban. Tapi kalau bisa
sebaiknya dimohonkan untuk Hibah menjadi milik Kabupaten.
10. Tanah di Pertigaan Jambe belum ada pemanfaatannya. Sebaiknya
ditata

kembali

sehingga

dapat

dimanfaatkan

optimal

untuk

pendapatan daerah.
11. Museum

Subak

kebersihannya.

agar

bisa

ditata

lingkungan

perlu

dan

12. Tempat

Pembuangan

Akhir

(TPA),

sampah

agar

dilakukan

pengolahan yang berbasis teknologi, hindari penumpukan sampah.
Intensipkan ajakan untuk membentuk bank sampah disetiap desa,
dana desa bisa dipakai untuk membantu pengolahan sampah.
Pengadaan Incenarator yang ramah lingkungan, penataan pagar
keliling yang jebol, penataan saluran irigasi, pengadaan blower untuk
kolam leachet, penyemprotan dengan eco-encyme, pengadaan alat
berat. Secara rinci dapat dilihat dalam lampiran rekomendasi.
13. Perumda Dharma Santika agar bekerjasama dengan BUMDes untuk
optimalisasikan pendapatan daerah.
VII. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan rekomendasi yang sudah disampaikan
diatas, disimpulkan sebagai berikut:
1. Mendata aset yang belum masuk data base aset daerah dan
melakukan pensertifikatan aset tanah yang belum bersertifikat
dengan

target

waktu

penyelesaian

untuk

menjamin

adanya

kepastian hak.
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan menyiapkan SDM
yang profesional, menyusun master plant/rencana pengelolaan aset
untuk mewujudkan tertib administrasi aset dan meningkatkan PAD
seperti revitalisasi pasar dan meninjau kembali pola kerjasama
pengelolaan aset.
3. Mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
RTRW Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati tentang RDTR,
serta menyusun regulasi lainya untuk memberikan kepastian ruang
investasi dan pembangunan daerah.
4. Merencanakan dan menyiapkan dengan optimal inovasi daerah
yang mampu meyakinkan investor untuk melakukan sustainable
investation berbasis pariwisata dan pertanian sesuai visi misi
daerah.
5. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan penetapan tarif dan
sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
mengacu pada sistem pemungutan secara online.

6. Menyusun Data Base obyek Pajak Daerah secara komprehensif
(lengkap dan benar) dengan melibatkan Perangkat Desa dan
Kecamatan.
7. Pemungutan BPHTB agar didasarkan atas transaksi riil yang terjadi
dilapangan dan melakukan kerjasama dengan BPN dan PPAT untuk
merumuskan sistem terintegrasi agar dapat menerbitkan SPPT
setelah terjadinya peralihan hak milik.
8. Melakukan kajian penghapusan atas piutang PBB-P2 agar tidak
menjadi piutang semu dan melakukan penghapusan terhadap
denda pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan E-Parkir dan mengkaji
kembali kelayakan pemanfaatan dan penempatannya.
10. Melakukan kajian terhadap pembentukan Perusahaan Daerah
dalam pengelolaan Parkir dan pengelolaan Pasar untuk lebih
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
11. Menggerakkan perekonomian daerah melalui peran BUMDes dan
PERUMDA termasuk dalam pengelolaan potensi pariwisata.
12. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan dengan inovasi dan
kreatifitas sehingga menjadi potensi unggulan pemerintah daerah
seperti Taman Teknologi Pertanian, Pasar Agro Pupuan, Pasar
sebelah utara Pura Dalem Kota Tabanan, Pertokoan Harmoni,
Tanah di Pantai Nyanyi, Tanah di Pantai Pangkung Tibah, Kebun
Kopi di Pupuan, Yeh Panes di Penatahan dan aset potensial lainya.

LAMPIRAN :
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dibeberapa kecamatan terkait dengan dengan Pendapatan dan Aset.dapat diperoleh gambaran
dengan rician sebagai berikut:
NO
1

KEC.
BATURITI

OBJEK
DTW Bedugul

PENDAPATAN
-

Hotel
Penginapa
n
Restoran

ASET

PERMASALAHAN

- Tanah
1. Pengelolaan belum 1.
- Wisma/Peng
maksimal
inapan
2. Sejauh mana
- Lahan
pengelolaan yang
Parkir
dan
sudah dilakukan
2.
restoran
oleh pemerintah
- Kios/Los
daerah, sehingga
tidak ada
pendapatan yang
diperoleh dari
asset yang
dimiliki.
3.

DTW
Ulun - Pah-Pahan
Danu Beratan
hasil
kerjasama

Bukan
Pemda

Milik Selama ini sudah
1.
berjalan dengan baik
.

REKOMENDASI
REKOMENDASI ASET
PENDAPATAN
Pengelolaan yang lebih
Segera lakukan Pendataan .
baik atau
4. dilakukan
2.
kerjasama dengan Desa
setempat / pihak lain
Perlu dilakukan
Pembinaan dan
pengawasan yang lebih
maksimal terkait dengan
pendataan dan
pemungutan terkait
Objek Pajak
hotel/villa/penginapan
dan restoran
dibuatkan system
pemungutan pajak yang
berbasis elektronik ataui
online system dalam
pemungutan pajak agar
pendapatan terintegrasi.
Membuat kajian
penataan pariwisata
disekitar danau beratan
dan sudah diusulkan
kepada Bappelitbang
pada saat forum OPD
Bappelitbang

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

Tanah Lokasi - Parkir
Eks.
RM - Kios/Los
Taliwang

ASET

Tanah

PERMASALAHAN

REKOMENDASI
PENDAPATAN
Kabupaten Tabanan .
2. Melakukan persiapan
pengelolaan operasional
dermaga seperti :
menyiapkan regulasi
terkait retribusi tambat
dermaga ,menyiapkan
sumber daya manusia
pendukung pengelolaan
dermaga dan
kelengkapannya.
3. Melakukan perencanaan
pengelolaan di sekitar
Beratan Indah Serasi (
Pengelolaan
Bersama,leading sector
Dinas
Pariwisata),sehingga
Dermaga-dermaga yang
tidak representatif bisa
ditertibkan ( semaua
armada boat
menggunakan fasilitas
dermaga yang
representative) dan serta
pengaturan parkir bisa
dilakukan lebih efektif.

Kurang maksimal Sebaiknya diadakan
terkait dengan
Perencanaan dan
pengelolaan parkir pengawasan sehingga

REKOMENDASI ASET

1. Saat ini dermaga dan sisi
daratan dihibahkan ke
Pemerinah Pusat (

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN
dan los/kios serta
pengawasan yang
masih kurang
dalam
peningkatan
pendapatan
daerah.

Parkir
Pajak Parkir
Liar/parkir
yang dikelola
oleh
masyarakat
yang
tidak
memiliki izin
(diseputar
Danau
Beratan)

Bukan
Pemda

milik Belum adanya
kejelasan dalam
pengelolaan.

REKOMENDASI
PENDAPATAN
parkir,los / kios bisa
mengoptimalkan
pendapatan

Melakukan Perencanaan
Pengelolaan disekitar
kawasan danau Beratan

REKOMENDASI ASET
pembangunan dermaga
melalui APBN dari Tahun
2018 sampai Tahun 2021
dengan total Angggaran
Rp 30.772.675.0000.
2. Tahun 2022 akan
dilanjutkan dengan
Pembangunan dan
Penataan sisi daratan,
kalau sudah selesai
pembangunannya maka
akan dilakukan hibah
kembali aset kepada
Pemerintah Kab.Tabanan .
3. Setelah dihibahkan
kembali ke Pemda ,Aset
agar dikelola dengan
Maksimal
1. Melakukan perencanaan
pengelolaan di sekitar
Kawasan danau Beratan
dengan melakukan
pengelolaan bersama
dengan skema dan
regulasi yang akan diatur
dalam perjanjian
pengelolaan yang terdiri
dari pemilik-pemilik
lokasi parkir di sekitar
danau beratan ( Beratan
Indah Serasi ( tanah

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN

REKOMENDASI
PENDAPATAN

REKOMENDASI ASET
pemda ), Mentari,
Kamandatu dan Puncak
Indah Bedugul )
2. Melakukan penertiban
pedagang di sepanjang
jalan yang menimbulkan
terjadinya masyarakat
yang parkir di pinggir
jalan.

1. Pasar
Retribusi
Barang
Pasar
Baturiti
2. Pasar Sayur
3. Pasar Candi
Kuning

2

KEDIRI

Pantai Nyanyi

Tanah, Parkir
dan Kios/Los

Tidak
ada Tanah
Pendapatan
Pemda
Ha

- Sudah dikelola
dengan baik
namun Pasar
sayur perlu
dilakukan
pembenahan agar
masyarakat
memperoleh
kenyamanan
dalam berbelanja.
- Omset dari
penjualan sayur
yang ada di Pasar
Candi Kuning
dengan adanya
jalur shortcut
menjadi menurun
milik Aset yang begitu
1,55 luas tapi tidak
berfungsi karena

1. perlu penataan kembali
pasar sayur baturiti
2. perlu dilakukan
perubahan skema arus
jalan

Aset agar dikelola maksimal

Sebaiknya dilakukan
pengelolaan dengan pola
kerjasama dengan pihak

Agar Aset lebih bermanfaat
perlu dibuatkan akses jalan
menuju tanah tersebut .

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN
tidak ada akses
jalan .

Pantai
Pangkung
Tibah
Tanah Lot

Terminal
Kediri

Tidak
ada Tanah
milik
Pendapatan
Pemerintah
2.25 Ha
1. Pah-Pahan
Tanah
milik
Kerjasama
Pemda 2,4 Ha
dengan
(seputar
pengelola
parkir timur)
Tanah Lot
2. Hotel/Pengi
napan dan
Restoran
Retribusi
Tanah
Parkir
dan
Pajak Rumah
Makan

sda

REKOMENDASI
PENDAPATAN
lain atau Desa Adat
sehingga masing-masing
memperoleh keuntungan
sda

REKOMENDASI ASET

sda

Pengelolaannya
sudah maksimal,
namun pengawasan
kurang maksimal

Dilakukan pemungutan
pajak menggunakan online
system agar terintergrasi
dan pengawasan tetap
dilakukan dengan baik.

Aset agar dikelola maksimal

Pengawasan terkait
dengan pemungutan
retribusi dan pajak
kurang maksimal.

Pengawasan pelaksanaan
Pungutan retribusi parkir
dan pajak rumah makan
perlu di maksimalkan.

Terkait dengan kios/ruko
diseputaran diluar tanah
parkir terminal Kediri itu
semua memiliki sertifikat
sendiri bukan milik Pemda
Aset agar dikelola maksimal

Pasar Kediri

Retribusi
Pasar
Parkir

Tanah
dan Pengelolaan dan
dan Bangunan
penataan pasar dan
parkir belum
optimal

Museum
subak

Retribusi

Tanah
dan Pengelolaan dan
bangunan
penataan kurang
(sudah
optimal (kebersihan)
dihibahkan ke
Pemda

Dilakukan pengkajian
terkait dengan pengelolaan
parkir dan penataan pasar
agar pendapatan di
optimalkan dari pasar
kediri
Dikaji,dikelola dan ditata
serta dibuatkan regulasi
yang jelas

Tanah dan bangunan yang
sudah ada dimanfaatkan
optimal dan memungkinkan
untuk dikembangkan

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

REKOMENDASI
PENDAPATAN

PERMASALAHAN

REKOMENDASI ASET

Tabanan)
3

TABANAN

Retrbusi Pasar Tanah Pemda
- Pasar
Tabanan
dan Parkir
- Pasar Taman
Sari
- Pasar depan
Pura Dalem
Tabanan
- Pasar Dauh
Pala

Penataan Pasar dan
Retribusi

Terminal Tuak Retribusi
Tanah Pemda
Ilang
/Pasar Parkir/Retribu Bangunan
Ikan
Tuak si Pasar
berupa Kios
Ilang

Penataan pasar yang Perlu dilakukan revitalisasi
tidak sesuai dengan dan penataan Pasar agar
peruntukannya
sesuai dengan fungsinya
guna meningkatkan
pendapatan Daerah

Terminal
Pesiapan
/Pasar
Pesiapan

-

-

-

Retribusi
Tanah Pemda Pengelolaan terminal
Parkir/Retribu Prov.
dan pasar kurang
si Pasar
Bangunan
produktif
berupa Kios

Perlu pengawasan
pungutan retribusi
sehingga pendapatan
lebih optimal.
Melakukan pertiban
pedagang disepanjang
jalan Dauh Pala.
Melakukan kordinasi
terkait adanya
pungutan parkir dan
pasar oleh pihak lain di
pasar Dauh Pala.

Pengawasan pungutan
retribusi kios,pasar dan
parkir perlu ditingkatkan
agar hasilnya bisa optimal.

Melakukan Revitalisasi pasar
,penataan pasar,
menyediakan ruang parkir
untuk pengunjung pasar
,sehingga parkir dibadan
jalan lebih tertib dan tidak
mengganggu kelancaran lalu
lintas

-

-

Perlu dilakukan kajian
dan penataan kembali
atas penggunaan lahan
terminal untuk pasar.
Perlu dilakukan
rehabilitasi pelataran
terminal ( kondisi saat ini
kurang baik

Tanah terminal pesiapan
merupakan asset Provinsi
Bali dan sampai saat ini
pemerintah akabupaten
Tabanan bersetatus pinjam

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN

REKOMENDASI
PENDAPATAN

REKOMENDASI ASET
pakai ,permohonan hibah
belum di jawab oleh
Pemerintah Provinsi Bali
maka perlu ditindak lanjuti
ke Provinsi.
Jika permohonan hibah di
setujui maka perlu dilakukan
kajian penataan terminal
pesiapan ( pemelihan funsi
terminal dan pasar)

Rumah Potong Retribusi
Hewan,Desa
Potong Hewan
Gubug
,Tabanan

Tanah
Milik Bangunan tidak
Provinsi Bali
berfungsi sesuai
dengan
peruntukannya,
mekanisme
pemotongan belum
sesuai, sarana
prasara kurang

Perlu di buatkan peraturan
yang jelas dan tegas
pemanfaatan terkait
dengan rumah potong
hewan sehingga retribusi
bisa ditingkatkan .

1. Sebaiknya tanah
dimohonkan hibah untuk
Kab. Tabanan .
2. Membuat kajian
keberadaan RPH, sehingga
dari kajian tersebut dapat
dilakukan langkah
langkah selanjutnya
untuk optimalisasi fungsi
RPH seperti sarana
prasarana, kebersihan dan
pengawasan.

Gedung Mario
dan
Taman
Kota

Tanah Pemda Masih terdapat
dan Bangunan parkir dan pedagang
liar yang terdapat di
areal bangunan
gedung Mario

Dilakukan penertiban
parkir dan pedagang liar
dan penataan bangunan
serta kebersihan di areal
gedung Mario agar dapat

Aset agar dimanfaatkan
optimal

Retribusi

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN
beserta fasilitas di
gedung Mario yang
tidak diperhatikan.

Rumah dinas Sewa/retribusi Tanah
dan Kurang produktif
wanasara
bangunan
banyak yang sudah
rusak

4

Pasar didepan
Pura Dalem

Retribusi

Tanah

Bangunan/ kios
tidak
berfungsi(belakang)

Tanah
dipertigaan
Jambe

Retribusi

Tanah

Tanah tidak
produktif/belum
dimanfaatkan

KERAMBIT Pasar
AN
Kerambitan

TPA
Mandung

Retribusi
Pasar

di Retribusi
Persampahan

Tanah Pemda Pasar masih kumuh
dan Bangunan dan tidak tertata
rapi
Tanah Pemda

TPA over kapasiti
dan penggolaannya
belom maksimal

REKOMENDASI
PENDAPATAN
berfungsi sesuai dengan
keperuntukannya dan
menjadi sebuah DTW bagi
masyarakat.
Digunakan untuk tempat
pelatihan, tempat panti
jompo atau dilelang dan
hasilnya dipakai membuat
bangunan kantor dinas
Kalau sudah ditata dalam
bentuk U, sehinga
ditengahnya bisa untuk
lahan parker, ini bisa
dimanfaatkan untuk
pedagang kuliner dan
kebutuhan alat alat rumah
sakit.
Ditata kembali sehingga
dapat dimanfaatkan
optimal
Perlu dilakukan revitalisasi
dan penataan Pasar agar
sesuai dengan fungsinya
guna meningkatkan
pendapatan Daerah
- Dilakukan pengolahan
yang berbasis teknologi.
- Pembentukan bank

REKOMENDASI ASET

Aset agar dimanfaatkan
optimal

Ditata ulang, sebaiknya kios
dalam bentuk U, sehinga
ditengahnya bisa untuk lahan
parker

Aset agar dimanfaatkan
optimal

Aset agar dimanfaatkan
optimal

1. Dilakukan pengolahan
yang berbasis teknologi.
2. Pengadaan

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

PERMASALAHAN

REKOMENDASI
PENDAPATAN
sampah disetiap desa.

REKOMENDASI ASET

3.
4.
5.
6.
7.

Incenaratoryang ramah
lingkungan
.Penataan Pagar keliling
yang jebol.
Penataan Saluran irigasi
Pengadaan Bloweruntuk
kolam leachet
Penyemprotan dengan
eco-encyme
Pengadaan alat berat

8.
5

PENEBEL

WBD
Jatiluwih

Pah-Pahan
dengan
pola
kerjasama

Air
Panas
Penatahan

Pasar
Senganan

Tanah Pemda

Retribusi
Pasar

Tanah Pemda

Masih terdapat
kegiatan yang tidak
sesuai dengan
komitmen Pemda
dengan Uniesco
terkait dengan
penetapan Jatiluwih
sebagai DTW
Tidak ada
pendapatan yang
masuk ke PAD
dikarenakan objek
tersebut
dikontrakan jangka
panjang.
Bangunan kurang
terurus

Dilakukan pengawasan
dan penataan kembali
fungsi Jatiluwih sebagai
DTW.

Penertiban bangunan yang
ada di DTW Jatiluwih.

Dilakukan pengkajian
kembali terhadap
Perjanjian yang sudah
dibuat oleh Pemda, karena
ini berdampak pada PAD.

Aset agar dimanfaatkan
optimal

Dilakukan revitalisasi dan
disarankan peruntukannya

Aset agar dimanfaatkan
optimal

NO

6

KEC.

PUPUAN

OBJEK

PENDAPATAN

ASET

Tanah Pemda Bagi Hasil dari Tanah Pemda
di kecamatan perkebunan
pupuan
petani
Jumlah
91
bidang

Taman
Tehnologi
Pertanian

Tanah

Pasar
Agrowisata
Pupuan

Tanah

Tanah didepan retribusi
kantor
telkomsel
Pupuan

Tanah
dan
bangunan

PERMASALAHAN

1. Pemanfaatan
lahan belum
secara
maksimal.
2. Masih ada
beberapa lahan
milik Pemda
yang belum
bersetifikat
Masi dalam proses
pembangunan
bendungan

Belum berfungsi
secara optimal
9. Status tanah
belum jelas
sehingga
belum
berfungsi
secara
optimal

REKOMENDASI
REKOMENDASI ASET
PENDAPATAN
untuk meningkatkan DTW
Jatiluwih
Ditata kembali untuk
Agar segara di buatkan
dijadikan agrowisata
sertifikat (19 bidang) .
dengan membentuk sebuah
badan pengelola khusus
dengan regulasi yang jelas

Taman Teknologi Pertanian
agar dikembangkan sebagai
bisnis centre pertanian
unggulan dengan
pengembangan taman
taman atau objek yang
lebih baik seperti tanaman
hias, bunga atau palawija.
Dipromosikan melalui
festival buah
madunikosake termasuk
duren kunyit.
Kalau sudah dihibahkan ke
Pemda agar dikaji dan
ditetapkan regulasi yang
jelas sehingga nantinya
bias menjadi sumber
pendapatan.

Aset yang sudah dibangun
agar difungsikan sesuai
peruntukannya.

Aset yang sudah dibangun
agar difungsikan sesuai
peruntukannya.
Agar segera dimohonkan
hibah

NO

KEC.

OBJEK

PENDAPATAN

7

SELEMAD
EG RAYA

Hotel/Villa/Pe
nginapan

Pajak
Hotel
dan Restoran

8

MARGA

Pasar Marga

Retribusi
Pasar
Parkir

ASET

PERMASALAHAN
Masih terdapat
beberapa bangunan
dipingir pantai
belum memiliki IMB

REKOMENDASI
PENDAPATAN
Dilakukan pengawasan
terhadap bangunan liar
atau belum memiliki izin
sesuai dengan
peruntukannya agar
terdata untuk meningkatan
PAD

REKOMENDASI ASET

Tanah Pemda Sudah terkelola
dan dan Bangunan dengan baik.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN

I MADE DIRGA

