
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemerintah Daerah 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

 Definisi Pemerintah Daerah menurut Indra Bastian (2004:3) menyatakan 

bahwa : 

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah 

otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.” 

 

 Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang          

No. 32 Tahun 2004, seperti yang tercantum dalam pasal 1 adalah sebagai berikut : 

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945.” 

 

 Selain itu menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 

2004 pada pasal 1, Pengertian Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

perangkat daerah sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah.” 

 

Dari pengertian di atas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan 

sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan 

menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah. 

 



 

 

2.1.2 Fungsi Pemerintah Daerah 

 Fungsi Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik 

Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah : 

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; 

3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya, 

meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 

 

2.2 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 

2.2.1 Otonomi Daerah 

 Berbicara mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah tidak dapat dilepaskan dari perbincangan mengenai Otonomi Daerah. 

Istilah Otonomi Daerah berasal dari bahasa latin, yaitu Outos yang berarti sendiri 

dan nomous yang berarti aturan atau Undang-undang. Berdasarkan Undang-

undang  No. 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara 



 

 

dan memajukan kepentingan khusus sedaerah dengan keuangan sendiri, 

menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri. 

 Daerah otonom adalah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dapat terwujud dengan 

dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-

urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah yang selanjutnya 

merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dan hal ini memungkinkan suatu 

kabupaten untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana 

pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan 

daerah dan tetap harus bertanggungjawab. 

 Secara teoritis dalam konteks negara kesatuan dikenal ada dua cara dalam 

menghubungkan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu sentralisasi 

dan desentralisasi. Cara pertama adalah sentralisasi. Dalam cara ini segala urusan, 

tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada dalam 

genggaman Pemerintah Pusat yang pelaksanaanya dilakukan secara dekonsentrasi. 

Lawannya, desentralisasi yaitu pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya 

kepada daerah. 

 Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat terjadi secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal. Hubungan vertikal merupakan hubungan 

atas-bawah secara timbal balik, sedangkan hubungan horizontal terjadi jika 

pejabat atau unit atau instansi yang setingkat melakukan hubungan yang arahnya 



 

 

menyamping. Hubungan diagonal terjadi jika ada hubungan yang menyilang dari 

atas ke bawah secara timbal-balik antara dua unit yang berbeda induk. 

 Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan meliputi hal-hal yang 

menyangkut hubungan, kewenangan, pengawasan, keuangan, koordinasi dan 

pembinaan. Ada dua model utama dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, 

yakni agency model dan partnership model. 

 Dalam agency model, Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai 

pelaksana oleh Pemerintah Pusat. Wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah 

dalam model ini sangat terbatas. Seluruh kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam perumusannya. 

 Perkembangan akuntansi pemerintahan, khususnya di Indonesia semakin 

pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Dengan adanya Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor 

XV/MPR/1998 tentang : “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” Merupakan landasan hukum bagi Undang-undang No.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai 

dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang 

tersebut adalah desentralisasi.  

 

 



 

 

 Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua 

manfaat nyata, yaitu : Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan 

kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-

hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber 

daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki 

alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan 

publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang 

paling lengkap. Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara 

menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki korelasi positif dengan kualitas 

pemerintahan (Mardiasmo, 2004;25). 

 Dampak otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk 

mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak 

yang menjadi stakeholder Pemerintah Daerah. 

 

2.2.2 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

 Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka otonomi 

daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk 

melaksanakan fungsinya secara efektif untuk melaksanakan fungsi tesebut perlu 

mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain 

penerimaan yang sah. 



 

 

 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Abdul Halim, 2004;18). 

 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 secara khusus telah menetapkan 

landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah 

antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan pokok pengaturan sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

peraturan daerah, 

2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Keputusan 

Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut, 

3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD 

mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi 

efisiensi dan efektivitas keuangan, 

4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen 

daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain : 



 

 

1. Prinsip-prinsip bagi transparansi dan akuntabilitas mengenai penyusunan, 

perubahan dan perhitungan APBD, pengelolaan kas, tata cara pelaporan, 

pengawasan intern, otoritas, dan sebagainya, serta pedoman bagi sistem dan 

prosedur pengelolaan, 

2. Pedoman laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelayanan yang 

dicapai, biaya satuan komponen kegiatan, dan standar akuntansi pemerintah 

daerah, serta persentase jumlah penerimaan APBD untuk membiayai 

administrasi umum dan pemerintahan umum. 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua penerimaan dan 

pengeluaran dicatat dan dikelola dalam APBD. Pencatatan dan pengelolaan 

tersebut dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD. 

 

2.3 APBD 

2.3.1 Tinjauan Umum APBD 

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD.” 

 

Sebelum tahun 2000, prinsip APBD adalah anggaran berimbang dinamis, 

dimana jumlah penerimaan neraca harus selalu sama dengan pengeluaran negara, 

dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. 

 



 

 

Sejak tahun 2000 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan 

adalah anggaran surplus atau defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur 

APBD berubah dari T-account menjadi I-account. Format dan struktur I-account 

yang berlaku saat ini terdiri dari (i) Pendapatan, (ii) belanja, (iii) Pembiayaan. 

Sebagai satu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh 

jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan. Dari struktur 

APBD di atas akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi 

jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebaliknya 

defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja 

daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau defisit 

angganan yang terjadi. 

Ada 3 fungsi utama anggaran publik dalam pembangunan suatu negara, 

yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Ketiga fungsi tersebut dilakukan 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan 

pembangunan. 

Fungsi alokasi meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk 

barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, 

pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi 

stabilitas meliputi antara lain, pertahanan keamanan ekonomi dan moneter. 

Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam 

penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah secara jelas dan tegas. Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian 

melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan 

maupun belanja. 



 

 

Perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan 

daerah dan merupakan dokumen daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan 

daerah paling lambat 1 bulan setelah APBD ditetapkan. Perubahan APBD 

ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum 

berakhirnya tahun anggaran, sedangkan Perhitungan APBD ditetapkan paling 

lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. 

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 juga menetapkan bahwa anggaran 

pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Ini artinya 

daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu 

mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk 

meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Selanjutnya daerah dapat membentuk 

dana cadangan guna membiayai kebutuhan. Dana cadangan ini dicadangkan dari 

sisi anggaran tahun lalu dan/atau sumber pendapatan daerah. Pembentukan dana 

cadangan ini diperlukan bagi kebutuhan pengeluaran yang memerlukan dana 

relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah, meliputi antara lain 

struktur organisasi, dokumentasi, dan prosedur terperinci dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas, 

efisiensi dan keamanan. Selain itu, sistem dan prosedur tersebut harus dapat 

menyediakan informasi kepada Pemerintah Pusat secara akurat dan tepat pada 

waktunya. 



 

 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, bahwa Asas umum pengelolaan APBD terdiri dari : 

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisiensi, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab; 

2. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 

tertentu. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah 

dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam 

tahun anggaran tertentu; 

3. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan 

belanja negara; 

4. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD; 

5. APBD, perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan 

peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah; 

6. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan 

alokasi biaya atau input yang ditetapkan; 

7. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; 

8. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan; 



 

 

9. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi 

untuk setiap jenis belanja. 

  Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan 

ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk 

menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. 

 

2.3.2 Komponen-komponen APBD 

  Struktur APBD menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kesatuan yang terdiri  

dari : 

a. Pendapatan daerah, 

b. Belanja daerah, 

c. Pembiayaan.  

  Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Pendapatan daerah dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.  

  Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Belanja digolongkan menjadi 4 kategori yaitu Belanja Aparatur 

Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, 

serta Belanja Tidak Tersangka.   



 

 

  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

dikelompokkan menurut sumber-sumber pembangunan, yaitu sumber penerimaan 

daerah dan sumber pengeluaran daerah. 

 

2.4 Pendapatan Daerah  

2.4.1 Pendapatan AsIi Daerah 

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 

2004;67). 

 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 

1. Hasil pajak daerah, 

2. Hasil retribusi daerah, 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham 

milik daerah. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain 

hasil penjualan aset daerah dan jasa giro. PAD merupakan komponen pendapatan 

yang Pemerintah Daerah peroleh sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh 

Daerah. 



 

 

2.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

menjelaskan bahwa 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 pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. 

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi yang dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan oleh Undang-

undang tersebut selama memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, 

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 

3. Objek dan dasar pembenaran pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum, 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak 

pusat, 



 

 

5. Potensinya memadai, 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan 

8. Menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Jenis Pajak Daerah 

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, 

memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak 

yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 

3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau 

keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati 

oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolah raga. 

4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik 

perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau 



 

 

yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, 

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

5. Pajak penerangan jalan adalah pajak daerah atas penggunaan tenaga listrik 

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan 

yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah 

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya 

oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka 

pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan tersebut diatur dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. 

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu 

tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, 

dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, 

kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan 

kerikil, pasir kuarsa, perlit, tawas, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan 

trakkit. 

7. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 



 

 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya pengusaha hotel. 

2. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. 

3. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton 

dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan hiburan. 

4. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

5. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan 

yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna listrik. 

6. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau 

badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan. 

7. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 

 

 

 

 



 

 

Objek Pajak  

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembatasan 

termasuk : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan, 

c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan 

pembayaran. 

3. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. 

4. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

5. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah 

daerah yang tersedia. Penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 

6. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C. 

7. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. 

 



 

 

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak  

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%. 

2. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%. 

3. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya 

ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. 

4. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya 

ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

5. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. 

Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

6. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual 

hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 

sebesar 20%. 

7. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling 

tinggi sebesar 20%. 

Perhitungan besarnya pajak daerah terhutang : pokok pajak daerah yang 

terutang adalah masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. 



 

 

 Upaya peningkatan pajak dilakukan di dalam kerangka perbaikan sistem 

perpajakan secara keseluruhan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut 

(Sitompul, 1996;278) antara lain : 

1. Menghapus pajak Daerah yang tidak memuaskan, 

2. Memperbaiki kinerja pajak Daerah yang ada, 

3. Meningkatkan wewenang Pemerintah Daerah, 

4. Meningkatkan administrasi pajak Daerah, 

5. Meningkatkan pajak Daerah yang baru konvensional, 

6. Meningkatkan pajak Daerah yang baru non konvensional. 

Sementara itu (Bachrul Elmi, 2002;46) mengungkapkan upaya yang 

ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain : 

1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi 

kemudahan lapangan usaha baru, 

2. Peranan aprasial valuation terhadap aset-aset Daerah, 

3. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak Daerah, artinya meningkatkan efisiensi 

dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan 

yang produktif. 

 

2.4.2 Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam 



 

 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini 

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Abdul Halim, 2004;69). 

Menurut pasal 11 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana perimbangan 

ini terdiri dari : 

5. Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak, yang meliputi : 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak 

6. Dana Alokasi Umum (DAU) 

7. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

8. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi (untuk 

Kabupaten/Kota). 

Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang 

didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Berdasarkan UU perpajakan tahun 2000, mulai tahun 2001 daerah memperoleh 

bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, yaitu PPh Karyawan (pasal 

21) serta PPh  pasal 25 orang pribadi. 

 Ketiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pembiayaan di 

atas merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Mengingat tujuan masing-masing 

jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. 

 



 

 

2.4.2.1 Bagi Hasil Pajak  

2.4.2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. 

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah 

bumi dan/atau bangunan. 

 Pengerahan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

 Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan                      

sebesar 0,5%. Besar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang 

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP 

ditetapkan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, dan nilai 

perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan 

setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan 

setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 

 

Dasar Perhitungan Pajak 

Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJKP. 

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2000 tanggal 26 Juni 2000 yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 yaitu : 



 

 

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk objek Pajak Perkebunan, objek Pajak 

Kehutanan, dan objek pajak lainnya, apabila NJOP-nya Rp 1.000.000.000,- 

atau lebih. 

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek Pajak Pertambangan, objek pajak lainnya 

jika NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- 

Dengan demikian cara menghitung PBB terhutang adalah tarif pajak 

dikalikan NJKP dikalikan NJOP. 

 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Penerimaan Negara 

dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat 

dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah. Bagian Daerah dari PBB sebesar 

90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi yang 

bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas Daerah Provinsi, 

2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas Daerah 

Kabupaten/Kota, 

3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas 

Negara dan kas Daerah. 



 

 

Selanjutnya 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat dari 

penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota yang didasarkan atas 

realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai 

berikut : 

1. 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata dengan porsi yang 

sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota, 

2. 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah 

Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui 

rencana penerimaan sektor tertentu. 

Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan PBB Bagian 

Daerah diatur masing-masing Daerah. Biaya Pemungutan Bagian Direktorat 

Jenderal Pajak digunakan antara lain : 

1. Kegiatan, sasaran dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional 

pemungutan PBB, 

2. Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak, 

3. Komputerisasi perpajakan, 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

5. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

 

 



 

 

2.4.2.1.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajaknya 

sebesar 5% dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak. 

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau badan. 

Hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut adalah hak atas tanah, termasuk 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. Hak atas tanah yang dimaksud adalah 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas 

satuan rumah susun, dan Hak Pengelolaan. 

Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objeknya adalah perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi : 

1. Pemindahan Hak karena : 

a. Jual-Beli, 

b. Tukar-menukar, 

c. Hibah, 

d. Hibah wasiat, 

e. Waris, 

f. Pemasukan dalam perseroan atas badan hukum lainnya, 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 

h. Penunjukan pembeli dalam lelang, 



 

 

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

j. Penggabungan usaha, 

k. Peleburan usaha, 

l. Pemekatan usaha, 

m. Hadiah. 

2. Pemberian hak baru karena : 

a. Kelanjutan pelepasan hak, 

b. Diluar pelepasan hak 

 

Dasar Pengenaan Pajak 

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Penerimaan 

Negara dari BPHTB dibagi dengan 1 meter bangunan 20% (dua puluh persen)  

untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Bagian 

Daerah dari BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen)  di atas dibagi untuk 

Daerah dengan rinci sebagai berikut : 

1. 16% (enam belas persen)  untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan 

disalurkan ke rekening kas Daerah Provinsi, 

2. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan 

disalurkan ke rekening kas Daerah Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 



 

 

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB 

Dua puluh persen penerimaan BPHTB yang menjadi bagian dari 

Pemerintah Pusat tersebut dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota. Bagian 

Pemerintah Pusat ini dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh Kabupaten/ 

Kota di seluruh Indonesia. Alokasi pembagiannya didasarkan atas realisasi 

penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan dikurangi untuk : 

1. Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebesar pengeluaran pada tahun 

anggaran sebelumnya, 

2. Biaya administrasi peningkatan pelayanan BPHTB sebesar 1% dari bagian 

Pemerintah Pusat, 

3. Pemberian imbalan bunga pengeluaran pada tahun anggaran sebelumnya. 

Hasil penerimaan BPHTB bagian Daerah dan bagian Pemerintah Pusat 

yang dibagikan kapada seluruh Kabupaten/Kota merupakan pendapatan Daerah, 

dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD. 

 

2.4.2.1.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak 

Penghasilan Pasal  21 

 Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan 

yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan 

pasal 25 dan pasal 29 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana dirubah sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 

2000, kecuali pajak atas penghasilan yang diatur dalam pasal 25 ayat (8), pasal ini 

mengatur mengenai Pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

bertolak ke luar negeri. 



 

 

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh 

pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 7 tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

undang No. 17 tahun 2000, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat 

final dan setoran akhir tahun. 

 

Pembagian Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21  

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan, penerimaan negara dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Pendapatan 

daerah sebesar 20% tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : 

1. 8% (delapan persen) untuk Daerah provinsi yang bersangkutan, 

2. 12% (dua belas persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi yang 

bersangkutan. 

Pendapatan Kabupaten/Kota sebesar 12% tersebut dibagi dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. 8,4% (delapan koma empat persen) untuk Kabupaten/Kota tempat Wajib 

Pajak Terdaftar, 

2. 3,6% (tiga koma enam persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam provinsi 

yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. 



 

 

Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-

masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan 

pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor 

lainnya relevan dalam rangka pemerataan. Bagian penerimaan daerah tersebut di 

atas merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran dicantumkan dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

 

2.5 Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode 

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. Belanja Daerah adalah 

semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Abdul Halim, 2004;70). 

Belanja daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) 

Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari bagian Aparatur Daerah, Belanja 

Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak 

Tersangka. 

 Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati 

secara langsung oleh masyarakat. Bagian Belanja Publik berupa Belanja 

Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal atau 

Pembangunan, yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampaknya (impact) secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat (public).  



 

 

2.5.1 Belanja Administrasi Umum 

 Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah 

yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik 

dan bersifat periodik.  

Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu : 

1. Belanja Pegawai/Personalia, 

2. Belanja Barang dan Jasa, 

3. Belanja Perjalanan Dinas, 

4. Belanja Pemeliharaan. 

 

2.5.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 

 Belanja Pegawai/Personalia merupakan belanja pemerintah daerah untuk 

orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau 

dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.  

Jenis Belanja Pegawai/Personalia meliputi objek belanja : 

1. Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, 

2. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

3. Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah, 

4. Biaya Perawatan dan Pengobatan, 

5. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

 

 

 



 

 

2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 

 Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk 

penyediaan barang dan jasa. 

Jenis Belanja Barang dan Jasa meliputi objek belanja : 

1. Biaya Bahan Habis Pakai Kantor, 

2. Biaya Jasa Kantor, 

3. Biaya cetak dan penggandaan Keperluan Kantor, 

4. Biaya Sewa Kantor, 

5. Biaya Makanan dan Minuman Kantor, 

6. Biaya Pakaian Dinas, 

7. Biaya Bunga Utang, 

8. Biaya Depresiasi Gedung (Operasional), 

9. Biaya Depresiasi Alat-alat Besar (Operasional), 

10. Biaya Depresiasi Alat Angkutan (Operasional), 

11. Biaya Depresiasi Alat Bengkel dan Alat Ukur (Operasional), 

12. Biaya Depresiasi Alat Pertanian (Operasional), 

13. Biaya Depresiasi Alat Kantor dan Rumah Tangga, 

14. Biaya Depresiasi Alat Studio dan Alat Komunikasi (Operasional), 

15. Biaya Depresiasi Alat-alat Kedokteran (Operasional), 

16. Biaya Depresiasi Alat-alat Laboratorium (Operasional). 

 

 

 



 

 

2.5.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 

 Belanja Perjalanan Dinas merupakan jenis belanja pemerintah daerah 

untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan. 

Jenis Belanja perjalanan Dinas meliputi objek belanja : 

1. Biaya Perjalanan Dinas, 

2. Biaya Perjalanan Pindah, 

3. Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur Dipensiunkan. 

 

2.5.1.4 Belanja Pemeliharaan 

 Belanja Pemeliharaan merupakan belanja pemerintah daerah untuk 

pemeliharaan barang daerah. 

Jenis Belanja Pemeliharaan meliputi objek belanja : 

1. Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 

2. Biaya Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi), 

3. Biaya Pemeliharaan Instalasi, 

4. Biaya Pemeliharaan Jaringan, 

5. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung, 

6. Biaya Pemeliharaan Monumen, 

7. Biaya Pemeliharaan Alat-alat besar, 

8. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan, 

9. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, 

10. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Pertanian, 

11. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, 



 

 

12. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi, 

13. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran, 

14. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium, 

15. Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan, 

16. Biaya Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, 

17. Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman, 

18. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan. 

 

2.5.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 

 Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah 

daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. 

Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan  meliputi jenis belanja : 

1. Belanja Pegawai/Personalia, 

2. Belanja Barang dan Jasa, 

3. Belanja Perjalanan Dinas, 

4. Belanja Pemeliharaan. 

 

2.5.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 

 Jenis Belanja Pegawai/Personalia meliputi objek belanja : 

1. Honorarium/upah, 

2. Uang lembur, 

3. Insentif. 

 



 

 

2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 

 Jenis Belanja Barang dan Jasa meliputi objek belanja : 

1. Biaya Bahan/Material, 

2. Biaya Jasa Pihak Ketiga, 

3. Biaya Cetak dan Penggandaan, 

4. Biaya Sewa, 

5. Biaya Makanan dan Minuman, 

6. Biaya Bunga Utang, 

7. Biaya Pakaian Kerja. 

 

2.5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 

 Jenis Belanja Perjalanan Dinas meliputi objek belanja : 

1. Biaya Perjalanan Dinas, 

2. Biaya Perjalanan Pindah, 

3. Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur Dipensiunkan. 

 

2.5.2.4 Belanja Pemeliharaan 

Jenis Belanja Pemeliharaan meliputi objek belanja : 

1. Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 

2. Biaya Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi), 

3. Biaya Pemeliharaan Instalasi, 

4. Biaya Pemeliharaan Jaringan, 

5. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung, 



 

 

6. Biaya Pemeliharaan Monumen, 

7. Biaya Pemeliharaan Alat-alat besar, 

8. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan, 

9. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, 

10. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Pertanian, 

11. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, 

12. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi, 

13. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran, 

14. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium, 

15. Biaya Pemeliharaan Buku/Perpustakaan, 

16. Biaya Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, 

17. Biaya Pemeliharaan Hewan, Ternak serta Tanaman, 

18. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan. 

 

2.5.3 Belanja Modal 

 Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. 

Kelompok belanja modal meliputi : 

1. Belanja Modal Tanah, 

2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, 

3. Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi), 

4. Belanja Modal Instalasi, 



 

 

5. Belanja Modal Jaringan, 

6. Belanja Modal Bangunan Gedung, 

7. Belanja Modal Monumen, 

8. Belanja Modal Alat-alat besar, 

9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan, 

10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel, 

11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian, 

12. Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, 

13. Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi, 

14. Belanja Modal Alat-alat Kedokteran, 

15. Belanja Modal Alat-alat Laboratorium, 

16. Belanja Modal Buku/Perpustakaan, 

17. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, 

18. Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman, 

19. Belanja Modal Alat-alat Persenjataan. 

 

2.6 Hubungan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak terhadap Belanja Publik  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka 

daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-

sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan 

pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. 



 

 

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri adalah 

pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah 

merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Semakin tinggi peran pendapatan pajak daerah 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan 

keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan 

penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatkan 

pendapatan pajak daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah 

akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas 

pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya. 

Sedangkan salah satu sumber penerimaan dari bantuan dan sumbangan 

pemerintah pusat adalah bagi hasil pajak yang merupakan salah satu komponen 

dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah 

dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya 

relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

dari penerimaan APBN.  

Antara pendapatan pajak daerah dan pendapatan bagi hasil pajak sebagai 

sumber pendapatan daerah mempunyai hubungan yang searah dengan belanja 

publik, dimana jika terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dari tahun ke 

tahun maka belanja publik-pun akan memperlihatkan perkembangan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 


