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Tahun 2017 merupakan tahun ke-4 (empat) periode RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam pencapaian Misi ke-5 (Lima) RPJMD 

Kabupaten Bogor 2013 – 2018 yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang 

ingin dicapai Kabupaten Bogor adalah meningkatnya kualitas tata pemerintahan daerah di semua 

tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan berwibawa serta terus meningkatan 

pencegahan tindak pindana korupsi.  

Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2017, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

berkontribusi dalam pencapaian prioritas pembangunan ke-5 (Lima) yaitu pemantapan tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan. Serta berkontribusi dalam pencapaian 2 (dua) fokus pembangunan 

yaitu penguatan manajemen  dan kualitas administrasi perangkat daerah serta meningkatkan kinerja 

pemerintahan daerah yang akuntabel. Adapun kinerja sasaran daerah yang ingin dicapai Tahun 2017 

adalah jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.282.578.507.000,-. 

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2018, tujuan 

perangkat daerah yang ingin dicapai adalah terwujudnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah 

yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran strategis pertama yang ingin dicapai adalah 

meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel dalam 

membiayai pembangunan daerah, yang terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase (%) 

PAD terhadap pendapatan daerah dengan target tahun 2017 sebesar 36,37% dan persentase (%) 

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan target tahun 2017 sebesar 64,45%. 

Sasaran strategis kedua yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah, dengan 3 (tiga) indikator sasaran antara lain, indikator sasaran 

pertama kesesuaian target dan realisasi pendapatan daerah dengan target tahun 2017 sebesar 

100%, indikator sasaran kedua yaitu kesesuaian target dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 

100% serta indikator sasaran ketiga yaitu kesesuaian target dan realisasi  pajak daerah dengan target 

tahun 2017 sebesar 100%. 

Program dan kegiatan Tahun 2017 untuk mencapai indikator sasaran Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu program Peningkatan dan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah serta 5 (lima) program penunjang. Adapun indikator program utama yang ingin 

dicapai pada tahun 2017, antara lain jumlah pendapatan daerah dengan target sebesar Rp. 

6.829.042.548.000,- , jumlah pendapatan asli daerah dengan target sebesar Rp.2.282.578.507.000,-, 

jumlah penerimaan dana transfer dengan target sebesar Rp. 4.546.464.041.000,-, jumlah 

penerimaan PBB sebesar Rp.423.060.204.000,-, jumlah penerimaan BPHTB dengan target sebesar 

Rp. 440.000.000.000,- dan jumlah penerimaan 8 (delapan) pajak daerah sebesar 

Rp.661.471.015.000,-.  



 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan biaya 
pembangunan di Kabupaten Bogor pada Tahun 
2014 – 2017, target pendapatan daerah yang 
harus dicapai terus bertambah, dengan rata-rata 
peningkatan sebesar 9.99%  per tahun. Realisasi 
terhadapat target pendapatan daerah tersebut 
dapat tercapai melebihi target dengan rata-rata 
capaian  sebesar 102.8%. Tahun 2017 capaian 
realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bogor 
sampai dengan tanggal  15 Desember 2017 
sudah mencapai Rp 6.142.798.032.035,76,- atau 
sebesar 90 %, yang diharapkan sampai akhir 
tahun anggaran dapat mencapai 100%.  
Adapun komposisi realisasi pendapatan daerah 
sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 terdiri 
dari PAD sebesar 40.00 %, Dana Perimbangan 
sebesar 43.49 % dan Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang sah sebesar 16.51 % 

 
 

 

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor 
sepanjang tahun 2014 -2017 terus mengalami 
peningkatan, dengan rata-rata per tahun sebesar             
15.56 %, dan Realisasi terhadap target Pendapatan Asli 
Daerah dapat  tercapai melebihi target dengan capaian 
rata-rata per tahun sebesar 111 %. Pada Tahun 2017, 
capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten 
Bogor sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 sudah 
mencapai Rp  2,456,984,911,513,- atau sebesar 
107.64%, diharapkan sampai akhir tahun anggaran 
semakin meningkat  capaiannya.  

 

 

Trend persentase PAD terhadap Pendapatan  
Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2014-2017 
mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan 
persentase target sebesar 31.70 % per tahun. 
Sedangkan rata-rata peningkatan persentase 
realisasi sebesar 35.75 %. Pada Tahun 2017, 
capaian realisasi persentase PAD terhadap 
Pendapatan Daerah sampai dengan tanggal               
15 Desember 2017 sudah mencapai 40.00%. 

 

 



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pajak Daerah bahwa jumlah  pajak 
daerah yang dikelola Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah sebanyak 10 jenis, yang 
terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, 
pajak parkir,  pajak air tanah, pajak mineral 
bukan logam dan batuan, BPHTB serta pajak 
PBB P2. Pada Tahun 2014 – 2017 target Pajak 
Daerah yang harus dicapai terus meningkat, 
dengan rata-rata peningkatan  sebesar 15.91 % 
per tahun dan realisasi pajak daerah dapat 
tercapau melebihi target dengan rata-rata 
capaian sebesar 114.58 %. Pada Tahun 2017 
Capaian Realisasi Pajak Daerah Kabupaten 
Bogor sampai dengan tanggal 15 Desember 
2017 sudah mencapai  Rp  1.687.024.146.821,- 
atau sebesar 110.66%, diharapkan sampai akhir 
tahun anggaran terus mengalami peningkatan.  
 
Adapun persentase kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 
2014 – 2017 baik target maupun realisasi 
mengalami trend yang terus meningkat, dengan 
rata-rata persentase target komposisi sebesar 
65.67% per tahun dan persentase realisasi 
komposisi sebesar 66.79%. Pada Tahun 2017, 
realisasi komposisi pajak daerah terhadap PAD 
sampai dengan tanggal  15 Desember 2017 
sudah mencapai 70.88%, diharapkan sampai 
akhir tahun anggaran semakin meningkat 
capaiannya.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Capaian realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, dikontribusi oleh pajak 
hotel sebesar 3.99 %, pajak restoran sebesar 6.50%,  pajak hiburan sebesar 3.31%, pajak reklame 
sebesar  1.12% , pajak penerangan jalan sebesar  14.63%, pajak parkir sebesar 0.57%,  pajak air 
tanah sebesar 3.22%, BPHTB sebesar 32.72%,  pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 
7.07%, serta PBB P2 sebesar 26.88 % diharapkan sampai akhir tahun anggaran semakin meningkat 
capaiannya. 



 
 
Capaian realisasi terhadap target pada masing-masing pajak daerah sampai dengan tanggal                      
15 Desember 2017 antara lain pajak hotel sebesar 101.19 %, pajak restoran sebesar 103.38%,  pajak 
hiburan sebesar 102.25%, pajak reklame sebesar 115.98% , pajak penerangan jalan sebesar 103.02%, 
pajak parkir sebesar 101.19%,  pajak air tanah sebesar 104.78%, BPHTB sebesar 125.46%,  pajak 
mineral bukan logam dan batuan sebesar 101.80%, serta PBB P2 sebesar 107.17 %. Diharapkan 
sampai akhir tahun anggaran semakin meningkat capaiannya. 
 


