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ABSTRAKSI 

Dengan diberlakukannya otonorni daf:rah pada tanggal 1 Jalluar1 2002 
maka daerah diceri kebijakan yang luas untuk menentukan arah kebijakan 
berdasarkan prakarsa ::;endiri sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999. 
Jika selama ini pengaruh pusat begitu dominan tetapi daerahlah yang lebih banyak 
bf!rperan, kom:ekuensinya subsidi pusat terhadap daerahpun juga berkurang. 01eh 
karena itu daerah kabupaten atau kota diharapkan mampu menggali potensi yang 
dimiliki untuk meningkatkan PAD. 

Penelitian ini mempunyai tujuan baik secara akademis maupun secara 
praktis. Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai masukan dan pertimbangan 
bagi peneliti lain yang mengambil kajian rnengenai permasalahan yang sejenis. 
Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang 
obyektif Gan menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta 
dalam upaya meningkatkan PAD. 

Penelitian ini mempunyai tipe deskriptll yaitu untuk menggambarkan 
sua1u fenomena secara terperinci sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas 
mengenai fenomena terseb'lt. Pcnelitian ini mengambil lokasi di Kotq Surak4'J1a 

karena Surakarta dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia sehingga 
sektor ini diharapkan mampu memberikan kont.."i.busi bagi PAD. Teknik 
!1Cngumpulan informan pada penelitian ini menggunakan mctode purposive 
::,amplillg, adanun informannya adaiah pegawai DIPEND~ DIP ART A, pengusaha 
sektor pariwisata serta pengunjung. Sernentara itu teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan kkni!~ wawancara, observasi r.1aupun studi perpustakaan. 
Agar suray~ data yar:.g ada pad;:< penel!tian ini mempupyai ~rti r:ta!:a di~rlu!can 
teknik analisa dan interpretasi data. 

Adapwl permasalahan yang ingin dicari jawaban pada penelitian ini 
adalah tentang upaya pengembangan pendapatan dari s~ktor pariwisata untuk 
menunjang PAD. 
Upaya pengembangan pendapatan dari sektor pariwi~ata yang dilakukan melalui 
cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi rneliputi pengembangan 
SDM oi DIPENDA rr.aupun DIPERTA, pengembangan SDM ini meliiJuti 
pelatiilan, konseling, per.ilaian prestasi keIja, pemeliharaan kesejahteraan 
pegawai. Sementara ita keefektifan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak 
sudah sukutJ baik yaitu meliputi kejelasan dan kesederhanaan prosedur, adanya 
salumr. pengdduan serta tlCnyediaan peralatan yang rr..enunjang. Sedangkan 
koordinasi yang dilakukan baik koordina",i internal maupun eksteriial. S ementara 
itu pepgawasan DIPENDA sudah cukup baik, namun pengawasan di DIPARTA 
m3.sih kurapg tegas sehingga masih banyak !.e-nyewa yang menunggak untuk 
membaya:-. Sara!lan dan prasa;-ana "vl~ta yang :lOa di KctaSurqk<'lIta sudah cukup 
baik yditu dengan tersed1anya akOil1od:.si, transportasi, te1ekom11nikasi, 'l10ney 
changer. Sementara itu upayd. promosi yan~ dilakukan sUGan c!Jlmp ~3ik V31tu 

melalui pameran, festival, surat kabar, ladio, brosur, leaflets. Adapun upaya 
ekstensifikasi yang dil<lkukan c!en~an pengga,lian sllmber baru, adapun <;UIi.be!' 

pajak baril y~llg dii.emukan yaitu dari bisni:; internet yang nantlT\ya dapat 
dimasukkan ke daiam jen:s pajak hiburan. P,,:jak yar.g dih?rapkap belasal daTi 

http:akOil1od:.si
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inteMet ini mempunyai potensi yang cukup besar mengingat jumlah internet yang 
semakin banyak didirikan. Namun PEMKOT Surakart.... sendiri masih menemui 
kendala yaitu mengenai izin prinsip yang masih menjadi wewenang TEl.KOM, 
sehingga masih diperlukan negosiasi yang panj3'lg dengan piimk TELKOM untuk 
memasukkan usaha ini ke dalam jenis sumber pajak baru. 


