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KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH 
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Palembang  

Sektor pariwisata jadi harapan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

utama di Kota Palembang. Potensi yang ada di Kota Palembang terus dimaksimalkan. 

 Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan saat ini sumbangsih PAD dari 

pariwisata masih sekitar 25 persen. Kontribusi terbesar berasal dari hotel, tempat 

hiburan, dan restoran atau rumah makan. Pengembangan pariwisata yang sangat 

potensial bisa dari wisatawan yang datang ke Palembang terutama dari negara 

Tiongkok. Saat ini wisatawan yang datang ke Palembang baru 9.000 jiwa per tahun dari 

total nasional sekitar 2,1 juta. 

Selanjutnya Harnojoyo menyatakan, saat ini Palembang sedang persiapan 

sebagai tuan rumah Asian Games 2018, menyambut 45 negara peserta pesta olahraga 

terbesar di Asia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk 

meningkatkan sektor pariwisata. Ada berbagai sektor pariwisata di Palembang, mulai 

dari wisata religi seperti rumah Alquran dan Masjid Cheng Ho, wisata budaya seperti 

Kampung Kapitan, serta kedai-kedai makanan khas Palembang. Selain itu, Pemerintah 

kota Palembang tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan perguruan 

tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Harnojoyo berharap semua bisa 

bersinergi dan bekerjasama untuk mengembangkan sektor pariwisata di kota 

Palembang. 

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, 

pembangunan pariwisata harus didukung stakeholder terkait, sehingga menjadi sektor 

potensial untuk menyumbang PAD. Dengan adanya ajang Asian Games menjadi 

motivasi industri pelaku pariwisata untuk meningkatkan layanan, mulai dari hotel, 

tempat hiburan, restoran, spa, karaoke, dan insan yang peduli terhadap pariwisata. 

Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Yos Rusdiansyah, 

mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Palembang tercatat 1.120 orang per 

Agustus 2017 atau meningkat 15,23% jika dibandingkan bulan sebelumnya. 
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Peningkatan jumlah wisman karena di Palembang banyak menggelar ajang berskala 

nasional dan internasional seperti Asian Games XVIII tahun 2018 yang pada tahun ini 

diagendakan menggelar sejumlah test event dan menjadi destinasi wisata MICE 

(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).  
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Catatan: 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyatakan : 

1. Pasal 20 Pasal 1, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 

a. pendapatan daerah;  

b. belanja daerah; dan 

c. pembiayaan daerah. 

2. Pasal 21, Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a 

terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

b. Dana Perimbangan; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

3. Pasal 22 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf a terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain PAD yang sah. 

 

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang terkait dengan sektor 

pariwisata antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. 

Dengan semakin berkembangnya pariwisata akan meningkatkan pula pajak daerah dari 

sektor pariwisata, yang diharapkan akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah. 




