
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:322) fungsi didefinisikan 

sebagai berikut:

“ 1. Jabatan (pekerjaan yang dilakukan).

2. Kegunaan suatu hal”.

Berdasarkann definisi tersebut dapat diartikan bahwa fungsi adalah suatu 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi sehingga dapat 

berguna bagi organisasi tersebut. Pekerjaan tersebut dapat berupa menilai, 

memeriksa dan sebagainya. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang disesuaikan 

berdasarkan wewenang, kewajiban dan tanggungjawab yang di bebankan kepada 

orang tersebut. Hasil dari pekeerjaan yang dilakukan oleh seseorang diharapkan 

dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi pihak lain atau organisasi.

2.2 Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Revrisond Baswir (2000:118)

“Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah 

pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan 

rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”. 

Pengawasan yang dimaksud disini adalah  pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan secara fungsional yang dilaksanakan terhadap 

pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan 

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan fungsional 



ini dilakukan oleh lembaga/unit/badan yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengutusan dan 

penilaian dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan 

kondisi atau kenyataan yang ada.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang 

sungguh-sungguh terjadi. Bila kemudian ditemukan apakah adanya penyimpangan 

atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera 

diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka kegiatan pelaksanan 

kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara 

maksimal.

2.2.1 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Revrisond Baswir (2000:121) jenis-jenis pengawasan terdiri dari:

“ 1.Pengawasan Berdasarkan Objeknya.

2. Pengawasan Menurut Sifatnya.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya.

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Pengawasan Berdasarkan Objek.

Sesuai dengan struktur negara, maka berdasarkan objeknya, pengawasan dapat 

digolongkan atas pengawasan terhadap penerimaan-penerimaan negara, dan 

pengawasan terhadap pengeluaran negara.

a. Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara.

Pengawasan penerimaan negara dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian 

yaitu: Pengawasan Terhadap Penerimaan Pajak dan Bea Cukai, dan 

Pengawasan Terhadap Penerimaan Bukan Pajak. Bila pengawasan 

terhadap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak, dan 



pengawasan terhadap penerimaan bea cukai di lakukan oleh Kantor 

Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan 

pajak dilakukan oleh KKPN.

b. Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara.

Pengeluaran terhadap pengeluaran negara lebih kompleks daripada 

pengawasan terhadap peneriman negara. Hal ini karena pengawasan 

pengeluaran negara tidak hanya dilakukan dalam waktu sedang atau 

sesudah berlangsungnya kegiatan, tetapi juga dilakukan pada waktu 

sebelum diadakan pengeluaran. Pengawasan terhadap pengeluaran negara 

yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan ini, pada 

umumnya ditunjukan untuk mengawasi pelaksaan APBD.

2). Pengawasan Menurut Sifatnya.

Menurut sifatnya pengawasan dapat dikelompokan menjadi pengawasan 

preventif dan pengawasan detektif.

a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya 

pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Detektif.

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan 

dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan 

pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan Detektif biasanya 

dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yaitu dengan membandingkan 

antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

3). Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya.

Berdasarkan ruang lingkupnya, pangawasan dapat dibedakan menjadi 

pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

a. Pengawasan Internal.



Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilukan oleh aparat 

pengawasan yang berasal dari lingkungan  internal organisasi pemerintah. 

Bila dirinci menjadi lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dipilih 

menjadi pengawasan internal dalam arti sempit, dan pengawasan dalam 

arti luas. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan 

internal yang dilaukan oleh aparat pengewasan yang berasal dari 

lingkungan internal departemen atau lembaga yang diawasinya. 

Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan 

internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga 

khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau

lembaga eksekutif. Yang termasuk ke dalam lembaga pengawasan internal 

yaitu: BPKP, Irjen, Inspektorat Proponsi, Inspektorat Kabupaten dan 

Inspektorat Kota.

b. Pengawasan Eksternal.

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan 

organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, 

antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan 

kedinasan. Pihak yang termasuk  Lembaga pengawasan eksternal yaitu : 

Badan Keuangan Negara (BPK) dan Kantor Akuntan Punlik (KAP).

4). Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya.

Menurut metode pengawasannya, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional.

a. Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan 

atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan 

dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang 

ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.



b. Pengawasan Fungsional.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal 

pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintahan. 

Sasaran pelaksanaan pengawasan fungsional ini mencakup baik pelaksanaan 

tugas umum pemerintah, maupun pelaksanan pembangunan. Tujuannya 

adalah agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan itu sesuai dengan 

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Dalam melaksanakan pengurusan keuangan Negara ini pemerintah 

menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang 

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan 

dalam pasal 1 butir (17) :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan  tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Pendapatan dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), 

Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah/instansi yang lebih tinggi

yang sekarang dikenal dengan nama Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman 

Daerah, Pengeluaran dana dalam APBD ini secara garis besar dikelompokkan 

kedalam dua kelompok yaitu : Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan, 

salah satu pengeluaran dalam APBD yang dianggarkan yaitu Anggaran Belanja 

Pembangunan / Belanja Modal.

Anggaran Belanja Modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat 

sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



2.3.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

sebagai berikut:

 Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

 Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

 Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.

 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

 Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah.   

Sedangkan siklus anggaran daerah yaitu masa kegiatan dari saat anggaran 

mulai disusun sampai dengan pada saat perhitungan disahkan dengan peraturan 

daerah (Perda).

Tahap siklus anggaran Daerah terdiri dari :

1. Tahap Persiapan Anggaran

2. Tahap Ratifikasi / Pembahasan Anggaran

3. Tahap Pelaksanaan / Implementasi Anggaran

4. Tahap Pertanggungjawaban / Pengawasan Anggaran.

Siklus anggaran daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan Anggaran 

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada 

pendekatan dari bawah (botton up planning) dengan mengacu kepada rencana 

pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJP/M) daerah. Hal ini sesuai 

dengan semangat otonomi sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang 



No 32/2004. Pada tahap inilah seharusnya partipasi publik sangat menonjol. 

Dalam konteks bottom up planning ini, seharusnya perancang anggaran, baik 

ditingkat eksekutif maupun legislatif dituntut untuk membangun dan 

mengefektifkan komunikasi publik baik formal maupun informal.

2) Tahap Ratifikasi / Pembahasan Anggaran

Pada tahap ini terjadi proses politik dimana pihak eksekutif menyerahkan 

draft rencana anggaran pembangunan daerah (RAPBD) kepada legislatif untuk 

dibahas. Mekanisme pembahasan di DPRD biasanya terdiri dari empat tahap, 

yaitu : pembahasan ditingkat pertama pada tahap ini dilakukan pembahasan 

ditingkat fraksi, tahap ini diakhiri dengan rapat paripurna 1 menyampaikan 

Ranperda APBD oleh kepala daerah. Pembahasan tingkat ke dua berdasarkan 

pengantar kepala daerah tadi selanjutnya fraksi-fraksi mempersiapkan 

pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna II. Pembahasan 

tingkat ketiga berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi kepala daerah 

membuat jawaban yang dibacakan dalam rapat paripurna III. Jawaban-jawaban 

tadi selanjutnya dibahas ditingkat komisi dalam rapat kerja dengan satuan kerja 

terkait. Pembahasan tingkat ke empat pada tahap ini fraksi-fraksi akan 

memberikan pendapat akhir atas rancangan APBD yang diajukan eksekutif, 

pendapat akhir ini biasa menerima atau menolak RAPBD, dan jika disetujui 

oleh DPRD maka selanjutnya dievaluasi ketingkat provinsi lalu bersama 

penjabarannya untuk dievaluasi jika disetujui maka disahkan menjadi Peraturan 

Daerah APBD yang merupakan otorisasi parlementer sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran eksekutif dan jika tidak ditindaklanjuti  maka berlaku 

RAPBD sebelumnya.

3) Tahap Pelaksanaan / Implementasi Anggaran

Tahap ini dimulai ketika RAPBD telah disyahkan dan di Perdakan. Perda 

APBD pada hakikatnya merupakan otorisasi parlementer yang akan menjadi 

dasar bagi eksekutif dalam melaksanakan anggaran. Dalam hal ini penerimaan 

maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan yang 

telah disepakati dengan menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam dalam hal pengeluaran 

(belanja) eksekutif hanya berhak menggunakan dana sebatas yang tersedia 



dalam anggaran. Monitoring dalam tahap ini sangat penting dilakukan agar 

kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan eksekutif dapat secara dini diatasi.

4) Tahap Pertanggungjawaban / Pengawasan Anggaran

Tahap terakhir dalam siklus anggaran, pada akhir periode tahun anggaran 

eksekutif memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Sesuai 

dengan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban 

eksekutif meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. 

APBD dapat berubah dalam tahun anggaran yang berjalan namun harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran surplus dan defisit, Surplus Anggaran 

Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dan 

defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah . Yang dimaksud dengan perubahan anggaran yaitu tindakan yang 

dilakukan pemerintah daerah yang membawa akibat perubahan/pengurangan 

anggaran. Tindakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang 

disahkan oleh kepala daerah yang paling banyak dilakukan sebanyak dua kali 

dalam satu tahun anggaran.

2.4 Pengertian Pendapatan

Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan 

uang yang tercermin dalam hal pemungutan pendapatan daerah, dimana 

pemungutan pendapatan ini jika dapat direalisasi akan tercipta menjadi peneriman 

daerah. Realisasi pemasukan pendapatan daerah ini dimasukan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran daerah yang telah dilaksanakan.  

Pengertian pendapatan menurui IAI (2007:23.2) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
dari aktivitas normal perusahan selama satu periode bila arus itu 
mengakibatkan kanaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi  
Penanaman modal”.   

Menurut Eldon S. Hendrikson dan Micheal F. Van Breda (2000:374) yang 

diterjemahkan oleh Herman Wibowo, mengungkapkan pendapatan sebagai 

berikut:



“Pendapatan (Revenue) dfapat didefinisikan secara umum sebagai hasil 
dari suatu perusahaan hal itu biasanya diukur dalam suatu harga 
pertukaran yang berlaku. Pendapatan harus diakui setelah kejadian penting 
atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan”. 

  Adapun menurut UU RI No.33 tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli 

Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:65) tentang Pendapatan Asli 

Daerah menjelaskan:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang digali  dari 
dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, 
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

merupakan peningkatan aset yang berasal dari aktivitas normal perusahaan/ 

organisasi yaitu  dari penjualan atau penerimaan jasa.

2.5 Sumber-Sumber Pendapatan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah terdiri dari:

“1. Pendapatan Asli Daerah

  2. Dana Perimbangan

  3. Lain-lain Pendapatan”.



Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daearah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanan Desentralisasi.

3) Lain-lain pendapatan adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah 

dan pendapatan Dana Darurat.

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No.33 

tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah terdiri atas:

“1. Pajak Daerah

  2. Retribusi Daerah

  3. Bagian laba Badan Usah Milik Daerah (BUMD)

  4. Lain-lain pendapatan asli yang sah”.

2.5.1.1 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU 

No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kapada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan 

pembangunan daerah.



Jenis-jenis pajak daerah:

1). Pajak Hotel

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

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh 

pelayanan, dan fasilias lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan 

lainnya yang menyatu, dikelola oleh pihak yang sama, kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran.

2). Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak aset pelayanan restoran. 

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau 

minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga 

atau katering.

3). Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelengaraan hiburan. Hiburan adalah 

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

keramaian dengan bentuk dan nama apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh 

setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunan fasilitas 

olahraga.

4). Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatann 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

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah 

penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar 



oleh Pemerintah Daearah dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka 

pungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut diatur dengan 

Keputusan Mentri Dalam Negeri mempertimbangkan Mentri Keuangan.

6). Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan nperundang-

undangan yang yang berlaku. Yang menjadi objek pajaknya adalah kegiatan 

eksploitasi bahan galian golongan C. Adapun yang menjadi objek dan wajib 

pajaknya adalah orang pribadi yang mengeksploiytasi bahan galian C dengan 

tarif 20%.

2.5.1.2 Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum menurut Kaho (2005:170) adalah:

“Pembayaran-pembayaran secara umum kapada Negara yang dilakukan 

oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa”.

Pengertian Retribusi menurut PP No. 66 tahun 2001 berdasarkan pasal 1 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadai atau badan”.

Dengan demikian, Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas 

pemakaian jasa atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung 

maupun tidak langsung, dan dapat dipaksakan. Paksaan disini bersifat ekonomis 

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari Pemerintah, maka tidak 

dikenakan pembayaran. 



Jenis-jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek 

pendapatan berikut:

- Retribusi pelayanan kesehatan

- Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

- Retribusi penggantian biaya cetak KTP

- Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil

- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

- Retribusi pelayanan pasar

- Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- Retribusi pemakaian kekayaan aderah

- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

- Retribusi terminal

- Retribusi penyedotan kakus

- Retribusi rumah potong hewan

- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

- Retribusi penjualan produksi usaha daerah

- Retribusi izin mendirikan bangunan

- Retribusi izin gangguan

- Retribusi izin trayek

- Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

- Retribusi izin aneka hasil hutan

- Retribusi pelayanan administrasi pengolahan kayu milik



- Retribusi pelayanan pembuatan konservasi tanah

- Retribusi pelayanan pembuatan dokumen lelang

- Retribusi pengujian alat mesin pertanian

- Retribusi pelayanan ketenagakerjaan

- Izin usah jasa konstruksi

- Retribusi pelayanan izin per-filman

Jenis-jenis retribusi disetiap daerah kabupaten atau kota bisa berbeda 

jenisnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, jadi tidak semua 

daerah memiliki pungutan retribusi yang sama secara keseluruhan.

2.5.1.3 Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jenis-jenis perusahaan daerah sangat beragam di Indonesia,  BUMD yang 

paling seragam antara lain adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pendirian BUMD didasarkan dengan 

alasan:

1). Ideologi, bila satu masyarakat negara menganut prinsip bahwa sarana produksi 

adalah milik masyarakat.

2). Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah

3). Mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan

4). Menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah

Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi 

regional dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan 

umum dan memupuk pendapatan. Pemerintah Regional mungkin melibatkan diri 

dalam kegiatan dunia usaha karena dua tujuan: yaitu menyajikan pelayanan 

dengan mandiri atau untuk memperoleh keuntungan. 

Jenis usaha yang di kelola Pemerintah Daerah sangat beragam. Hal ini 

tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Semakin 



banyak semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba usaha 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis-jenis lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ini meliputi objek 

pendapatan berikut ini:

Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.

1). Penerimaan jasa giro

2). Penerimaan jasa deposito

3). Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

4). Penerimaan ganti rugi atas kerugian kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

Sedangkan menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2). Jasa giro

3). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

4). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan  dan/atau 

pengadaaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

2.5.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 dan PPRI No. 55 

tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Dana perimbangan menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 157 

huruf  b PPRI No. 55 tahun 2005 pasal 2 terdiri dari:

1). Dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Atas Hak Tanah dan Bnagunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPn) 

pasal 21, 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan Penerimaan 

Sumber Daya Alam.

2). Dana Alokasi Umum (DAU)



Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Jumlah keselurukan Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada daerah 

ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto 

yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi 

dan Kabupaten/Kota diteapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Dana 

ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar 

daerah.

Pembagian Dana Alokasi Umum dilakukan dengan melakukan:

a. Potensi Daerah ( PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan 

Sumber Daya Alam)

b. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pengelengaraan pemerintahan 

di daerah

c. Tersedia Dana APBN

3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan 

tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak 

terdapat di daerah lain. Kegiatan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus 

harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan 

umum APBD. 

2.5.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

Penerimaan yang masuk golongan ini adalah berasal dari pendapatan 

daerah yang lain-lainnya  yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana 

darurat. Pendapatan hibah merupakan bentuk tidak mengikat yang bersumber dari 

luar negeri dilakukan melalui pemerintah dan dituangkan dalam suatu naskah 



perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemberi hibah digunakan sesui 

dengan naskah perjanjian.

Pemeritah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk 

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa 

luar biasa (ditetapkan oleh Presiden) yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah 

dengan menggunakan APBD.

Pinjaman daerah dapat dilakuakan yang bersumber dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah lainnya, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan 

Bank, dan masyarakat. Dengan persetujuan  Pemerintah Pusat untuk membiayai 

sebagian anggarannya. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur 

dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 

2005 tentang Pinjaman Daerah.

2.6 Kebijakan Atas Pendapatan Daerah  

Kebijakan atas pendapatan daerah ini harus sejalan dengan kebijakan yang 

baku bagi pemerintah pusat amupun pemerintah darah. Aspek pendapatan daerah 

adalah suatu yang sangat penting dan mendasar bagi terselengaranya suatu rumah 

tangga pemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut diupayakan dengan cara 

intensifikasi yaitu tindakan memperbesar/meningkatkan penerimaan Pendapatan 

Daerah dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat secara ketat dan teliti, 

dan ekstensifikasi, yaitu mencari dan menggali potensi sumber pendapatan daerah 

yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


