
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pajak 

 Pajak merupakan gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam 

masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hidup 

sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan negara adalah masyarakat yang 

mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan 

hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat yang masing-masing diperlukan 

biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan 

berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk 

kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan 

seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara. 

 Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/ atau 

dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu (natural resources). Dua 

sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan 

kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang 

akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, 

pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan 

masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa 

kepentingan umum. 

 Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian  dikembalikan lagi 

kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. 
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2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja yang kemudian dikutip oleh 

Suandy (2002:9) adalah sebagai berikut: 

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 

 Pengertian pajak menurut Smeets yang kemudian dikutip oleh Suandy 

(2002:9) adalah sebagai berikut: 

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi 
yang dapat ditunjukan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah”. 

 
 Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro yang kemudian dikutip oleh 

Mardiasmo (2006:1) adalah sebagai berikut: 

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi). 
Yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 

  
 Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. 

b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend)  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

  

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

  

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

 Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Menurut golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1. Pajak pusat, yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 Pajak daerah terdiri atas: 

• Pajak daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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• Pajak daerah Tk. II (kotamadya/kabupaten), contoh: Pajak Pembangunan 

I, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bangsa Asing. 

 

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 

 Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang 

No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 

1994. 

 Sedangkan asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 

b. Adanya kepastian hukum. 

c. Mudah dimengerti dan adil. 

d. Menghindari pajak berganda. 

 

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

 Pengertian bumi menurut Mardiasmo (2006:295) adalah sebagai berikut: 

”Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-
rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. 

 
 Pengertian bangunan menurut Mardiasmo (2006:295) adalah sebagai berikut: 

”Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/ atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 
tempat yang diusahakan”. 

 
 Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. 

b. Jalan tol. 

c. Kolam renang. 

d. Pagar mewah. 

e. Tempat olahraga. 

f. Galangan kapal, dermaga. 

g. Taman mewah. 

h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
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 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 

untuk penyediaan fasillitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai 

penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

2.2.2 Objek Pajak 

 Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau 

dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya: 

a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/ atau bangunan. 

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 

sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang 

terutang. 

c. Pengecualian objek pajak  

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek 

pajak yang: 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak 

untuk mencari keuntungan, antara lain: 

a)  Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, wihara. 

b)  Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. 

c)  Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren. 

d)  Di bidang sosial, contoh: panti asuhan. 

e)  Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi. 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu. 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak. 
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4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik. 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional, yaitu 

antara lain: 

a) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

b) Badan –badan Internasional dari PBB 

c) Kerjasama teknik bilateral 

d) Colombo Plan 

e) Kerjasama kebudayaan 

f) Organisasi ASEAN 

d. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan 

sebesar Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib 

pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya 

salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya 

tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan besarnya NJOPTKP 

dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta 

perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya. 

 

2.2.3 Subjek Pajak 

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas 

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan 

merupakan bukti pemilikan hak. 

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban 

membayar pajak menjadi wajib pajak. 



 15 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud 

dalam no.1 sebagai wajib pajak. 

Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk 

menentukan subjek wajib pajak, apabila sutu objek pajak belum jelas wajib 

pajaknya. 

d. Subjek yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan 

keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan 

wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka 

Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak 

sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya 

surat keterangan dimaksud. 

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak 

mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan 

sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, 

maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 

Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 

satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka 

ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak 

mendapatkan keputusan pancabutan penetapan sebagai wajib pajak. 

 

2.2.4 Tarif Pajak 

 Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per 

sepuluh persen). 

Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak adalah sebagai berikut: 

a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. 

b. Besarnya nilai objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri 

Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan daerahnya. 
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c. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 

serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek 

Pajak. 

d. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun 

demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan 

mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai 

jual ditetapkan setahun sekali. 

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan 

Gubernur serta memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud Nilai Jual 

Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar 

perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 

 Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani 

wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, 

khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase 

untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% dari 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

 

2.2.5 Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam UU No. 

33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2), dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/ 

kota, dan pemerintah. 

 Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening 

Kas Umum Daerah provinsi. 

b. 64,8% untuk daerah kabupaten; kota yang bersangkutan dan disalurkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah kabupaten; kota. 

c. 9% untuk biaya pemungutan. 
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Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 10%  dibagikan kepada seluruh 

daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun 

anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: 

a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota. 

b. 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang 

realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan 

sektor tertentu. 

 

2.3 Pendapatan Daerah 

 Pendapatan daerah menurut Ketentuan Umum Undang-undang No.32 Tahun 

2004 Pasal 1 poin 15 adalah: 

 “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
 penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
 bersangkutan”. 
 
 Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006  

Pasal 23 ayat 1 adalah: 

“Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas 
umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak  daerah dalam 
satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. 

 
 Struktur pendapatan daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah. 

b. Dana Perimbangan. 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

 

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah 

 Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Republik 

Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”. 
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 PAD terdiri dari: 

a. Pajak daerah 

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan 

atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 

yaitu:  

 “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi  atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,  yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah”. 

 
 Jenis-jenis pajak daerah adalah: 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restoran dan rumah makan 

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak penerangan jalan 

6. Pajak bahan galian golongan C 

b. Retribusi daerah 

Pasal 1 ayat 26 Undang-undang No.34 Tahun 2000 yaitu Perubahan Undang-

undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah menyatakan retribusi daerah 

yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: 

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan pribadi atau badan”. 
 
Contoh jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek 

pendapatan, diantaranya: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 

persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, 

retribusi pelayanan pemakaman, dan lain-lain. 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan. 

 Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau 

BUMD. 

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau 

BUMN. 

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan 

berikut: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 

5. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing. 

6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

7. Pendapatan denda pajak. 

8. Pendapatan denda retribusi. 

9. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 

10. Pendapaan hasil eksekusi atas jaminan. 

11. Pendapatan dari pengembalian. 

12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

14. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. 
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2.3.2 Dana Perimbangan 

 Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut PERMENDAGRI No.13 

Tahun 2006 tentang kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut 

jenis pendapatan yang terdiri atas: 

a. Dana bagi hasil 

Bagi hasil pajak terdiri dari: 

1. Bagi hasil pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak 

Penghasilan pasal 21. 

2. Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), 

pemberian hak atas tanah negara, landrent, dan penerimaan dari iuran 

eksplorasi. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dilokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung 

berdasarkan UU No.25 Tahun 1999 dan PP No.104 Tahun 2000. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan 

pasal 19 ayat 1 PP No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, disebutkan 

bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk 

membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya 

dana dalam APBN. 
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2.3.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 

 Menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 mengenai kelompok lain-lain 

pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: 

a. Hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ 

organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan 

lembaga luar negeri yang tidak mengikat baik dalam bentuk devisa, rupiah 

maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak 

perlu dibayar kembali.. 

b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan kkorban atau 

kerusakan akibat bencana alam. 

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten / kota. 

d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 

 


