
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemerintah Daerah 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah  

 Definisi Pemerintah Daerah menurut Indra Bastian (2000, 203) menyatakan 

bahwa: 

“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain 

sebagai badan eksekutif daerah.” 

 
 Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 32 Tahun 2004, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 adalah sebagai 

berikut: 

        Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 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 unsur penyelenggara 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. 
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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 Otonomi Daerah 

 Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat 

seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal. Salah satu 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 

dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. 
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 Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi 

tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang 

lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta 

dalam bentuk privatisasi. 

 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 (Shah, 1997). 

 Implikasi 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. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem 

akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, 

pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi 

pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan 

suatu tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks membutuhkan 

kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan. 
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2.3 APBD 

2.3.1 Tinjauan Umum APBD 

 Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana 

operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan 

perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain 

menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna 

menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995, 20). Definisi tersebut 

merupakan pengertian APBD pada era Orde Baru. Sebelumnya, yaitu pada era Orde 

Lama, terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong (1962, 81). 

Menurutnya, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (financieel werkplan) yang 

dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) 

memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan 

pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan rancangan yang 

menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua 

penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. 

 APBD adalah suatu Anggaran Daerah. Kedua definisi APBD di atas 

menunjukkan bahwa suatu Anggaran Daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-
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biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan 

dilaksanakan. 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 

 

 Di era pra reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan 2 kali. Susunan 

APBD mula-mula (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975) terdiri atas 

Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin dibagi lebih lanjut 

menjadi Pendapatan Rutin dan Belanja Rutin, demikian pula Anggaran Pembangunan 

dibagi lebih lanjut menjadi Pendapatan dan Belanja Pembangunan. Susunan demikian 

kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 

1984-1988. Dengan peraturan tersebut susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas 

Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan namun terbagi atas Pendapatan dan 

Belanja. Selanjutnya Pendapatan terbagi lagi menjadi Pendapatan dari Daerah, 

Penerimaan Pembangunan, dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). Belanja juga 

dirinci lebih lanjut menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin 

diklasifikasikan atas 10 bagian, dan Belanja Pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 

sektor (termasuk Subsidi Kepada Daerah Bawahan, Pembayaran Kembali Pinjaman, 

dan UKP). 

 Perubahan kedua di era pra reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian 

Pendapatan dari Daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya. Jika pada 

bentuk sebelumnya Pendapatan dari Daerah terbagi menjadi 4 yaitu Sisa Lebih 

Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan 

Sumbangan dan Bantuan, maka pada bentuk yang baru Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
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dan Sumbangan/Bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut bernama Pendapatan 

yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi. 

 Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. 

Bentuk APBD yang baru didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

2.3.2 Komponen-Komponen APBD 

 Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar 

laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri 

atas 3 bagian, yaitu: 

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 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 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, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja 
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Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja 

Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. 

 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 pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran 

daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran 

tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang 

dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan.   

 

2.4 Pendapatan Daerah 

2.4.1 Pendapatan Asli 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. 

 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Hasil pajak daerah; 

2. Hasil retribusi daerah; 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya 

yang dipisahkan; 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
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  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. 

 

2.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 

 Menurut Erly Suandy (2005, 39) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: 

        Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah 
Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak 
daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

  

 Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: 

        Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 

   

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan tanpa mendapat 

imbalan langsung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

 

2.4.1.1.1 Jenis-jenis Pajak Daerah 

 Menurut Abdul Halim (2004, 67) menyatakan bahwa: Pajak Daerah digolongkan 

ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintahan Daerah, yaitu Pajak Propinsi dan 

Pajak Kabupaten/Kota. 
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 Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah. Menurut Undang-undang tersebut, jenis pendapatan pajak untuk Propinsi 

meliputi Objek Pendapatan berikut: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 

Selanjutnya jenis pajak kebupaten/kota tersusun dari: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7. Pajak Parkir. 

 

Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

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 
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perkantoran. Yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran 

tamu kepada hotel.  

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 catering. Yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 

jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. 

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 berolahraga. Yang menjadi 

dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar 

untuk menonton atau menikmati hiburan. 

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 dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Yang menjadi dasar 

pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame. 
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5. Pajak Penerangan Jalan 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah 

Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga 

listrik. 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pengenaan 

pajaknya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C. 

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. Yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau 

yang saharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. 

  

 Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota 

diberi peluang untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber keuangannya selain yang 

ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, dengan 

menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan mempertahankan kriteria 

yang ditetapkan dalam Undang-undang. 

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak 

daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak 
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Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan oleh Undang-undang selama memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai 

dengan pengertian pajak. 

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

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum 

Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk 

kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan 

memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan. 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau pajak Pusat. 

e. Potensinya memadai 

Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu 

sumber pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi Daerah. 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tidak mengganggu alokasi 

sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya 

ekonomi antar Daerah maupun kegiatan ekspor-impor. 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 
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Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa objek dan subjek pajak harus jelas 

sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat 

diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat adalah 

kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan  

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap 

lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada 

Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi 

beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

 

2.4.1.1.2 Tarif Pajak Daerah 

 Erly Suandy (2005, 236) menjelaskan tarif maksimum yang dapat dikenakan 

terhadap pajak daerah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Tarif Maksimum Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

1. Pajak Hotel  10% 

2. Pajak Restoran 10% 

3. Pajak Hiburan 35% 

4. Pajak Reklame 25% 

5. Pajak Penerangan Jalan 10% 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% 

7. Pajak Parkir 20% 

 

 Tarif pajak Provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk pajak daerah Kabupaten/Kota 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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2.4.1.1.3 Cara Penghitungan Pajak Daerah  

 Penghitungan pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak Daerah 

  

 

2.4.2 Dana Perimbangan 

 Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk 

membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok 

Pendapatan berupa Dana Perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis Pendapatan 

(untuk Provinsi) dan menjadi 4 jenis Pendapatan (untuk Kabupaten/Kota), yakni: 

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang meliputi: 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 

2. Dana Alokasi Umum 

3. Dana Alokasi Khusus, yang meliputi: 

a. Dana Alokasi Khusus Reboisasi 

b. Dana Alokasi Khusus Nonreboisasi 

4. 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 (BPHTB). 

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), 

mulai TA 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang 
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pribadi (personal income tax), yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 

orang pribadi. 

 Jenis-jenis dana perimbangan 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. 

 

2.4.3 Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Pusat 

2.4.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi 

dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 

2005 Tentang Dana Perimbangan, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan 

imbangan 10% untuk Pemerintah dan 90% untuk Daerah. Dana Bagi Hasil PBB untuk 

daerah sebesar 90% 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% penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana 

pembagian di atas dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Alokasi untuk 

Kabupaten dan Kota dibagi dengan rincian sebagai berikut: 
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1. 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten 

dan Kota; 

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

dan/Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 

anggaran sebelumnya mancapai/melampaui rencana penerimaan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.4.3.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

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

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 7 

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, penerimaan 

negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% 

untuk Daerah. Bagian Daerah dari BPHTB sebesar 80% tersebut dibagi dengan rincian 

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 yang bersangkutan 

dan disalurkan ke rekening kas Daerah Kabupaten/Kota. 

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk 

seluruh Kabupaten dan Kota. 

 

2.4.3.3 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 
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dan pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dirubah 

sesuai dengan UU 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 berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan 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 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan 

ketentuan Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

dirubah terakhir kali dengan UU No. 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 

21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun. 

 Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, penerimaan Negara dari WPOPDN 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; 
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2. 3,6% (tiga koma enam persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam provinsi yang 

bersangkutan dengan bagian yang sama besar. 

 

2.4.4 Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 

2.4.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik 

 Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air  

 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

 Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan yang digunakan di atas air. 

 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak 

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

  Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada 

Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 
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2.4.4.2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar 

yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% 

(tujuh puluh persen). 

 

2.4.4.3 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

 Permukaan 

 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air 

permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan 

dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 

 Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang 

muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada 

di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah 

Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). 

 

2.5 Belanja Publik 

 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.  
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 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002 terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja 

Pelayanan Publik.  

 Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja berupa : Belanja Administrasi 

Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang 

dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (outcome), 

manfaat (benefit), dan dampaknya (impact) secara langsung dinikmati oleh masyarakat 

(publik). 

 

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 dari 4 Jenis Belanja, yaitu: 

1. Belanja Pegawai/Personalia, 

2. Belanja Barang dan Jasa, 

3. Belanja Perjalanan Dinas,  

4. Belanja Pemeliharaan. 

 Jenis 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 untuk 

Bagian Belanja Pelayanan Publik meliputi Objek Belanja: 

a. Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, 

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

c. Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah, 

d. Biaya Perawatan dan Pengobatan, 
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e. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

 

 Jenis Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk 

penyediaan barang dan jasa. Jenis Belanja Barang dan Jasa untuk Bagian Belanja 

Pelayanan Publik terdiri atas Objek Belanja berikut ini: 

a. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor, 

b. Biaya Jasa Kantor, 

c. Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor, 

d. Biaya Sewa Kantor, 

e. Biaya Makanan dan Minuman Kantor, 

f. Biaya Pakaian Dinas, 

g. Biaya Bunga Utang, 

h. Biaya Depresiasi Gedung (Operasional), 

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

j. Biaya Depresiasi Alat Angkut (Operasional), 

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

l. Biaya Depresiasi Alat Pertanian (Operasional), 

m. Biaya Depresiasi Alat Kantor dan Rumah Tangga, 

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

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

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

 

 Belanja Perjalanan Dinas merupakan Jenis Belanja Pemerintah Daerah untuk 

biaya perjalanan pegawai dan dewan. Objek Belanja dari Jenis Belanja ini untuk Bagian 
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Belanja Pelayanan Publik meliputi Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Pindah, 

dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur dan Dipensiunkan. 

 Belanja Pemeliharaan merupakan belanja pemerintah daerah untuk pemeliharaan 

barang daerah. Objek Belanja dari jenis ini untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik 

terdiri atas: 

a. Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 

b. Biaya Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi), 

c. Biaya Pemeliharaan Instalasi, 

d. Biaya Pemeliharaan Jaringan, 

e. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung, 

f. Biaya Pemeliharaan Monumen, 

g. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar, 

h. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan, 

i. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, 

j. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Pertanian, 

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

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

m. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran, 

n. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium, 

o. Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan, 

p. Biaya Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, 

q. Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman, 

r. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan. 
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2.5.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan  

 Kelompok Belanja ini merupakan semua belanja pemerintah daerah yang 

berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi 

jenis belanja: 

1. Belanja Pegawai/Personalia, 

2. Belanja Barang dan Jasa, 

3. Belanja Perjalanan Dinas, 

4. Belanja Pemeliharaan. 

 

 Jenis Belanja Pegawai/Personalia untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik 

meliputi Objek Belanja berikut: 

a. Honorarium/upah, 

b. Uang lembur, 

c. Insentif. 

 Jenis Belanja Barang dan Jasa untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik meliputi 

Objek Belanja: 

a. Biaya Bahan/Material, 

b. Biaya Jasa Pihak Ketiga, 

c. Biaya Cetak dan Penggandaan, 

d. Biaya Sewa, 

e. Biaya Makanan dan Minuman, 

f. Biaya Bunga Utang, 

g. Biaya Pakaian Kerja. 
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 Jenis Belanja Perjalanan Dinas dan Jenis Belanja Pemeliharaan memiliki 

klasifikasi yang sama dengan klasifikasi Jenis Belanja ini pada Kelompok Belanja 

Administrasi Umum. 

 

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 seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok 

Belanja Administrasi Umum. Kelompok Belanja ini mencakup Jenis Belanja berikut: 

a. Belanja Modal Tanah, 

b. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, 

c. Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi), 

d. Belanja Modal Instalasi, 

e. Belanja Modal Jaringan, 

f. Belanja Modal Bangunan Gedung, 

g. Belanja Modal Monumen, 

h. Belanja Modal Alat-alat Besar, 

i. Belanja Modal Alat-alat Angkutan, 

j. Belanja Modal Alat-alat Bengkel, 

k. Belanja Modal Alat-alat Pertanian, 

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

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

n. Belanja Modal Alat-alat Kedokteran, 

o. Belanja Modal Alat-alat Laboratorium, 

p. Belanja Modal Buku/Perpustakaan, 

 39



q. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, 

r. Belanja Modal Hewan, Ternak, serta Tanaman, 

s. Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan. 

 

2.6 Hubungan antara Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak dengan Besarnya Realisasi Belanja Publik 

 Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung 

jawab, maka otonomi harus merupakan suatu kewajiban dalam arti daerah harus dapat 

mengadakan pembangunan serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Pemerintah Daerah memegang peranan yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi 

daerah ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pembiayaan dan 

tanggung jawabnya. 

 Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan 

pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD.  Hal ini diharapkan dan diupayakan 

dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan 

peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar 

tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan 

daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala 

prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.  

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah 

membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.  Sumber-sumber 
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penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat 

maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.   

 Antara Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai 

sumber Pendapatan Daerah mempunyai hubungan yang searah dengan Realisasi 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.  
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