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BAB IV

DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

ergulirnya kebijakan desentralisasi, sejak tahun 1999, khususnya dengan
terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah

direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, telah membawa
pengaruh yang sangat besar, bukan saja dalam kaitan relasi kuasa antara Pusat
dan Daerah, namun juga relasi-relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat
daerah, dan juga relasi antar Daerah.

Skema desentralisasi, sebagai suatu “jalan baru” untuk mengubah Daerah,
terutama untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, tentu
saja membutuhkan banyak persyaratan agar dapat memberikan hasil yang
maksimal. Salah satu syarat penting bagi proses realisasi desentralisasi adalah
“berubahnya daerah”. Tanpa adanya perubahan di daerah, maka tidak akan pernah
ada manfaatnya skema desentralisasi. Pembaruan Kabupaten dalam konteks ini
menjadi sangat penting dan mutlak untuk dijalankan.293

Desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan otonomi
daerah, dan desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang
dari Pemerintah Pusat ke pemerintahan yang lebih rendah.294 Desentralisasi juga
merupakan salah satu cara untuk lepas dari jerat-jerat pemerintahan yang tidak
efektif dan tidak efisien, instabilitas makroekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi
yang tidak berimbang. Namun, desentralisasi fiskal bagaikan bumerang. Kalau
digunakan secara benar, ia akan tepat sasaran, Pemerintah Daerah dan Nasional
akan menikmati kemakmuran. Jika tidak, sasaran meleset dan bumerang

293 Anonimous, 2004, Pegangan Memahami Desentralisasi (Beberapa Pengertian tentang
Desentralisasi). Penerbit Pembaruan (Program Penguatan Prakarsa Pembaruan Kabupaten).
Yogyakarta, dalam Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 58.

294 Mardiasmo, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
Yogyakarta, hal. 1 dalam Abdul Kadir, 2008, Op.Cit, hal. 58.
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menghantam stabilitas nasional menjadi lebih parah yang berakibat lambannya
perbaikan perekonomian secara keseluruhan baik Daerah maupun Nasional.
4.1. Latar Belakang Lahirnya Desentralisasi

Tiada satupun pemerintahan dari suatu negara dengan wilayah yang
luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif ataupun dapat
melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui
sistem sentralisasi.295 Dari pandangan ini secara jelas terlihat pentingnya akan
pelimpahan ataupun penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat baik
dalam konotasi politis maupun administratif kepada organisasi atau unit di luar
Pemerintah Pusat itu sendiri. Dalam pengertian yang luas, penyerahan ataupun
pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat tersebut masuk dalam
domain kebijakan desentralisasi.

Argumen di atas memberikan gambaran bahwa pada hakekatnya otonomi
daerah tidak lain merupakan refleksi dari power sharing yaitu pembagian atau
distribusi kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dengan kebijakan desentralisasi. Konsep power sharing tersebut
dilakukan oleh Pemerintah mengingat luasnya wilayah negara yang harus
dikelola. Pada negara-negara Kota, eksistensi Pemerintah Daerah mungkin tidak
diperlukan lagi, karena pusat pemerintahan yang ada sudah cukup memadai
untuk mengatur dan mengurus pelayanan masyarakat. Pada negara Kota dengan
cakupan wilayah (catchment area) yang terbatas, maka satu tingkatan
pemerintahan dianggap sudah memadai untuk menyediakan pelayanan
pemerintahan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, sepanjang negara
tersebut mempunyai pemerintah yang berkemampuan untuk melakukan hal
tersebut.296

Berbeda halnya dengan negara yang luas seperti Indonesia, adalah
mustahil apabila pengaturan pemerintahan dari Ibukota Jakarta dapat mengatur

295 Bowman, M and Hampton, W, 1983, Local Democracies: A Study in Comparative Local
Government, Longman, Melbourne dalam Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 59.

296 SM, Oentarto, I Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji, 2004, Menggagas Format
Otonomi Daerah Masa Depan, Penerbit Samitra Media Utama, Jakarta, hal. 8 dalam Abdul Kadir,
2008a, Op.Cit, hal. 59.
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fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itulah
maka diperlukan Sub National Government sebagai unit pemerintahan di tingkat
lokal (Daerah). Berbagai pendekatan dapat dilakukan oleh elit pemerintah untuk
membentuk unit pemerintah lokal tersebut. Elit pemerintah yang lebih
mengedepankan pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit
pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan
pelayanan publik di daerah. Sebaliknya elit pemerintah yang mengedepankan
pendekatan desentralisasi akan cenderung memprioritaskan Pemerintah Daerah
dalam penyediaan pelayanan publik.297

Sebagai ilustrasi, pada masa Orde Baru, pemerintah lebih memberikan
kewenangan kepada Kanwil dan Kandep sebagai perpanjangan tangan
Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) untuk
menyediakan pelayanan publik. Itulah sebabnya jumlah Kanwil dan Kandep lebih
banyak dan mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan perangkat
daerah seperti Dinas Daerah. Inilah refleksi dari pengedepanan kebijakan
sentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Orde Baru yang sentralistik
tersebut menjadi salah satu pendorong lahirnya program desentralisasi.
Pembangunan tidak didasarkan pada kondisi lokal, yang mengakibatkan
kesenjangan antara Daerah-Daerah kaya dengan Daerah-Daerah miskin, antara
Jawa-luar Jawa dan Kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Kawasan
Indonesia Bagian Timur. Kesenjangan antar Daerah ini cukup tinggi ditinjau dari
berbagai indikator seperti pendapatan perkapita antar Daerah, konsumsi
perkapita antar Daerah, dan banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan.298

Sebagai model pertama pelaksanaan devolusi diwujudkan dengan
pembentukan daerah otonom dan pemberian otonomi serta dibentuknya
Lembaga Daerah seperti Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

297 Ibid, hal. 8-9 dalam Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 59.
298 Indra J Piliang, Dendi Ramdani dan Agung Pribadi, 2003, Otonomi Daerah: Evaluasi

dan Proyeksi, Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Jakarta, hal. 83 dalam Abdul Kadir, 2008a,
Op.Cit, hal. 60.
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Daerah. Sedangkan lembaga yang dibentuk dengan kebijakan dekonsentrasi
sebagai model kedua, disebut instansi vertikal dan wilayah kerjanya disebut
wilayah administrasi yang dapat mencakup satu atau lebih wilayah daerah
otonom.299

Model ketiga dari kebijakan desentralisasi dalam arti luas adalah adanya
kebijakan delegasi (delegation). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan
pelaksanaan suatu tugas tertentu kepada suatu lembaga atau unit
pemerintahan yang khusus dibentuk untuk keperluan termaksud.300 Pemerintah
Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk
menyelenggarakan kegiatan ekonomi tertentu oleh negara seperti
penerbangan oleh Garuda, perminyakan oleh Pertamina, listrik oleh PLN,
pembentukan Otorita Batam, pembentukan kawasan khusus lainnya, untuk
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus
dan/atau berskala Nasional.

Model keempat dari kebijakan desentralisasi adalah melalui kebijakan
privatisasi. Pemerintah untuk kepentingan efisiensi yaitu mengurangi beban
penyediaan pelayanan publik bisa menyerahkan pelayanan tersebut kepada
swasta murni dengan pemberian ijin dan pengendalian dalam batas tertentu,
seperti pembentukan sekolah swasta, rumah sakit swasta, pasar swasta (mall),
jalan swasta (toll road), dan lain-lainnya. Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah dapat juga mengadakan kerjasama dengan swasta (public private
partnership) melalui bentuk-bentuk kemitraan BOT (Build Operate Transfer),
BOO (Build Operate Own), BTO (Build Tranfer Operate), Management
Contracting Out dan lain-lainnya.301

Apakah pelimpahan wewenang akan lebih menitikberatkan pada pilihan
devolusi, dekonsentrasi, delegasi ataupun bahkan privatisasi, hal tersebut
tergantung dari para pengambil keputusan politik di negara yang bersangkutan.
Di banyak negara, keempat bentuk tersebut sering diterapkan bersamaan oleh

299 SM, Oentarto, I Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji, 2004, Op.Cit, hal. 9-10 dalam
Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 59.

300 Lihat Pasal 10 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.
301 Ibid, hal. 10 dalam Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 61.
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Pemerintah, walaupun salah satu bentuk mungkin mendapatkan prioritas
dibandingkan bentuk-bentuk lainnya.302

Pada umumnya semua negara yang mempunyai wilayah yang luas
menganut kebijakan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk unit
pemerintahan bawahan (sub-national government). Kebijakan desentralisasi ini
dilakukan untuk menjaga agar kegiatan pemerintahan dapat dilakukan secara
efektif dan efisien. Pengecualian dari situasi ini adalah negara-negara Kota
seperti Monaco, Singapura, Vatikan, Hongkong dan negara-negara Kota atau
negara kecil lainnya. Persoalan yang membedakan antara negara satu dengan
lainnya adalah sistem apa yang akan dianut dalam membentuk unit
pemerintahan bawahan. Makin maju suatu negara baik secara sosial ekonomi
dan politik, pilihan akan lebih mengarah pada devolusi yang sering juga dikenal
dengan istilah desentralisasi politik. Sebaliknya makin rendah tingkat kemajuan
sosial ekonomi dan politik suatu negara, pilihan akan lebih cenderung pada
dekonsentrasi yang sering juga disebut desentralisasi administratif.303

Khusus untuk pemahaman di Indonesia, apa yang secara umum
dipahami sebagai devolusi, dalam praktik pemerintahan disebut dengan istilah
desentralisasi. Sedangkan istilah dekonsentrasi dalam praktek di Indonesia tidak
mengalami perubahan pengertian. Dekonsentrasi tetap dipahami sebagai
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang
ditugaskan di daerah untuk menjalankan sebagian dari kewenangan pusat yang
dilaksanakan di daerah.

Makin sentralistik sistem yang dianut oleh suatu bangsa, maka pemerintah
bangsa yang bersangkutan akan cenderung memakai kelembagaan pemerintah
wilayah dibandingkan kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan-
urusan pemerintahan di tingkat lokal. Sebaliknya makin demokratis suatu bangsa,
maka kelembagaan Pemerintah Daerah akan lebih diperankan dalam
menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di tingkat lokal.

302 Rondinelli, D and Cheema, S. 1983. Implementing Decentralisation Policies. Sage.
London dalam Abdul Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 61.

303 SM, Oentarto, I Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji, 2004, Op.Cit, hal. 11 dalam Abdul
Kadir, 2008a, Op.Cit, hal. 61-62.
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Pilihan dekonsentrasi atau desentralisasi, akan sangat tergantung pada
pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, politik dan pertimbangan-
pertimbangan lainnya yang dianut oleh elit penguasa. Namun pada sisi lain elit
penguasa juga akan memperhatikan kondisi riil dari masyarakat bangsa yang
bersangkutan. Tidak akan ada pilihan ekstrim, namun kompromi-kompromi harus
dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara gerakan sentripetal dan sentrifugal
dalam masyarakat. Apapun pilihan yang dilakukan, pertanyaan yang mendasar
adalah apakah sistem tersebut sudah cukup kondusif untuk mensejahterakan
masyarakat. Dalam praktek di berbagai negara di dunia, kombinasi antara
desentralisasi dan dekonsentrasi selalu dilakukan oleh elit penguasa untuk
mendapatkan akseptasi yang maksimal dari masyarakat.304

4.2. Dasar Pemikiran Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas
penyelenggaraan pemerintah di daerah, sebagai latar belakang timbulnya hubungan
keuangan pusat daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
(Medebewind). Ketiga asas tersebut merupakan landasan pokok dalam
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah
sebenarnya timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pemerintah berdasarkan
ketiga asas tersebut dan oleh karena itu corak hubungan keuangan pusat daerah
diwarnai pula oleh hubungan fungsi pusat daerah menurut ketiga asas tersebut.305

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hierarki satu sama lain. Berdasarkan asas tersebut, pusat melimpahkan
sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah sehingga
timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu yang

304 Ibid, hal. 12-13 dalam Abdul Kadir, 2008a. Op.Cit, hal. 62-63.
305 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, hal.

26.
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dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat pelimpahan wewenang pusat kepadanya.
Sebagai konsekuensi pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pusat
menyerahkan pula sebagian sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas
dan wewenang itu. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya hubungan
keuangan pusat dan daerah.306

Berdasarkan asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan wewenang dari
pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan perangkat pusat
di daerah. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan
kepada gubernur melalui departemen/lembaga pemerintahan nondepartemen yang
bersangkutan.

Pembiayaan dalam rangka tugas pembantuan disalurkan kepada daerah
dan desa melalui departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang
menugaskannya.

Cara yang ditempuh oleh UU Nomor 32 Tahun 1956 antara lain adalah
penerimaan dari suatu pajak negara, sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada
daerah. Untuk tugas pembantuan kepada daerah diberikan ganjaran untuk menutup
sebagian dari biaya yang dikeluarkannya. Daerah juga diberi subsidi dan
sumbangan, dan dalam pembagian keuangan kepada daerah, digunakan faktor-
faktor tertentu yang ada kaitannya dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1956,
kita memiliki undang-undang yang mengatur hubungan keuangan pusat dan
daerah. Dalam periode tersebut, kita telah memiliki dua undang-undang yang
mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah yaitu, UU Nomor 1 Tahun 1945 dan
UU Nomor 22 Tahun 1948. Di dalam UU ini sebenarnya telah diatur garis-garis
besar sumber keuangan daerah otonom, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur
sistem hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, situasi di negara kita masih
sangat diwarnai masa transisi pasca kemerdekaan, yaitu perjuangan untuk
mempertahankan kemerdekaan dan mempersatukan wilayah Indonesia yang

306 Ibid, hal. 27.
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hampir terpecah belah. Pada masa ini dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1945. UU ini
hanya mengakui daerah-daerah otonom yang telah ada pada saat proklamasi
kemerdekaan, dengan konsekuensi baik sistem pemerintahan daerah maupun
sistem keuangannya tetap mengikuti sistem yang telah ada sebelumnya, yaitu
sistem sluit post yang memberikan sumbangan keuangan kepada daerah-daerah
agar APBD-nya seimbang. Keadaan demikian terus berlaku sampai dengan
dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1948. Bahkan secara eksplisit sistem sluit post
dinyatakan berlaku oleh UU Nomor 22 Tahun 1948. Menurut sistem sluit post
kepada daerah diberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana
pengeluaran dan penerimaan yang diajukan oleh daerah kepada pusat.

Dalam praktiknya, sistem ini tidak berjalan seratus persen karena pada
kenyataannya sampai dengan tahun 1956 pemerintah memberikan tunjangan
tergantung kebijaksanaannya sendiri yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam
Negeri sehingga sistem tersebut oleh sebagian pihak lebih tepat untuk disebut limit
post. Keadaan ini menyulitkan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD-
nya karena daerah tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan lebih dulu berapa
besar subsidi yang diberikan.

Pelaksanaan otonomi pada masa ini tidak berjalan dengan baik karena
berbagai faktor seperti pemerintahan yang kurang stabil, tidak didukung oleh
sumber daya manusia yang memadai serta minimnya dana yang dimiliki pemerintah
pusat.

Hal ini terus berlangsung sampai konferensi walikota di Jakarta pada tahun
1954 yang yang mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan subsidi
sebelum tahun dinas dimulai. Kementerian Dalam Negeri menerima keputusan
tersebut.

Langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah dan
sistem keuangannya mulai dipikirkan terutama setelah berlakunya UUDS 1950.
Tahun 1952 dibentuk Panitia Nasrun yang diketuai oleh Mr. Muh. Nasrun yang
tugasnya mempelajari dan merancang peraturan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Des.8/8/5 tanggal 24 April 1952.
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Panitia pada tahun 1953 telah berhasil menyusun tiga buah rancangan
undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat
Daerah, Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan
Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
Di samping itu, panitia juga berhasil menyelesaikan tujuh buah rancangan peraturan
pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari RUU Perimbangan Keuangan Pusat-
Daerah. Rancangan UU tersebut kemudian disampaikan kepada parlemen dan baru
mendekati akhir 1956 dibicarakan dan dengan perubahan-perubahan kecil akhirnya
ditetapkan sebagai UU Nomor 32 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun
1956, Tambahan Lembaran Negara 1442). UU ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 1957. Dalam UU ini pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah dilaksanakan melalui penyerahan sumber pendapatan negara kepada
daerah. Dalam pelaksanaannya apa yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun
1956 tersebut ternyata sulit untuk diiplementasikan sampai tercabutnya UU tersebut
dengan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Hampir bersamaan dengan itu pada tanggal 18 Januari 1957 diundangkan
pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah yang di dalamnya diatur pula secara garis besar BAB V tentang Keuangan
Daerah.

Hubungan keuangan yang ditetapkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 1956
dimaksudkan untuk:

1. Memberikan ketentuan sekadar menjamin keuangan daerah;
2. Mendorong penyehatan rumah tangga daerah;
3. Mendorong daerah untuk intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

dan mengadakan sumber-sumber baru;
4. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan rumah

tangga daerah;
5. Memungkinkan daerah lebih leluasa dalam menjalankan kebijaksanaan

keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dalam garis besarnya memuat hal-
hal sebagai berikut.

1. Sumber-sumber pendapatan pokok daerah terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah.

2. Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi dan
sumbangan.

3. Delapan pajak negara yang dinyatakan sebagai pajak daerah, yaitu: Pajak
Verponding, Pajak Verponding Indonesia, Pajak Rumah Tangga, Pajak
Kenderaan Bermotor, Pajak Jalan, Pajak Potong, Pajak Kopra, dan Pajak
Bangunan.

4. Kepada daerah diserahkan bagian dari pendapatan negara antaranya:
 Minimum 75% dari maksimum 90% hasil penerimaan Pajak Peralihan,

Pajak Upah, dan Pajak Materai;
 Menurut presentase yang ditetapkan tiap-tiap tahunnya dengan

peraturan pemerintah dari hasil penerimaan Pajak Kekayaan dan Pajak
Perseroan;

 Menurut presentase yang ditetapkan tiap-tiap tahun dengan peraturan
pemerintah dari hasil penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai;

 Tambahan bagian dari penerimaan bea keluar dan cukai yang
ditetapkan tiap-tiap tahun dengan peraturan pemerintah, khusus bagi
daerah yang memproduksi barang ekspor.

5. Bagian dari pendapatan 5 (lima) macam pajak negara serta bea masuk, bea
keluar, dan cukai sesuai dengan angka 4 di atas, kecuali tambahan bagian
dari penerimaan bea keluar dan cukai, terlebih dahulu akan dikumpulkan
dalam satu post dana, lalu dibagikan kepada daerah. Pada tingkat pertama
akan dibagikan pada semua provinsi, pada tingkat kedua dibagikan pada
masing-masing provinsi tersebut dengan semua daerah bawahan
di lingkungannya dari hasil pembagian tingkat pertama. Pembagian ini
didasarkan pada faktor-faktor antara lain:
a. luas daerah;
b. jumlah penduduk;
c. potensi perekonomian;
d. tingkat kecerdasan rakyat;
e. tingkat kemahalan;
f. panjangnya jalan-jalan yang diurus daerah;
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g. panjangnya saluran pengairan yang diurus daerah;
h. hal apakah daerah itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari pulau-

pulau.

Tinjauan dari Segi Yuridis

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah pada mulanya
dicantumkan “Behearsvoorsschiften 1936” (Staadblad 1936 Nomor 432). Staadblad
ini merupakan peraturan pelaksanaan dari:

1. Provincie Ordonantie (PO) (Staadblad 1924 No. 78 Bab VI Pasal 80 s/d
Pasal 128;

2. Regenschaps Ordonantie (RO) (Staadblad 1924 No. 78 Bab VI Pasal 75 s/d
Pasal 123;

3. Staatsgemeente Ordonantie (SGO) (Staadblad 1926 No. 265 Bab IX Pasal
99 s/d Pasal 143.

Ordonantie-ordonantie tersebut dapat dikatakan merupakan “ICW (Indische
Comptabiliteit Wet)” nya Keuangan Daerah sementara itu, Staadblaad 1936 Nomor
432 merupakan RAB (Regeling Administratief Beheer) nya.307

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan dan
perubahan keadaan, ordonantie tersebut juga mengalami penyesuaian. Khususnya
Bab IV PO, Bab VIB RO, dan Bab IX SGO di atas telah diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972, sedangkan bab-bab lain dari PO, RO dan SGO
dirumuskan kembali di dalam UU Pokok Pemerintah Daerah yang sudah beberapa
kali perubahan.

Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 sebagai UU Pokok
Pemerintahan Daerah, PP No. 36 Tahun 1972 dan PP No. 48 Tahun 1973 juga
mengalami penyesuaian dan perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun
1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 merupakan pedoman utama
bagi daerah dalam mengurus dan menyelenggarakan keuangannya.

307 Ibid, hal. 32.
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Usaha-usaha untuk mengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 telah beberapa
kali dilakukan. Setidaknya ada tiga buah naskah rancangan undang-undang yang
berhasil disusun, yaitu RUU Perimbangan Keuangan Tahun 1963, dan RUU
Perimbangan Keuangan Tahun 1965 dan RUU Hubungan Keuangan Tahun 1968.
Pada dasarnya garis besar materi ketiga RUU tersebut hampir sama dengan materi
muatan UU Nomor 32 Tahun 1956, yaitu:

1. Penetapan secara terperinci sumber-sumber pendapatan daerah sendiri
dan pendapatan daerah dari pusat;

2. Penyerahan beberapa jenis pajak negara kepada daerah;
3. Penyerahan sebagian penerimaan pajak negara kepada daerah (shared

tax);
4. Pemberian bantuan berupa ganjaran, subsidi, dan sumbangan;
5. Penetapan faktor-faktor luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya

sebagai dasar penetapan pembagian dana yang khusus diadakan untuk
itu.

UU Nomor 32 Tahun 1956 dan RUU Perimbangan Keuangan Tahun 1963
lebih menitik beratkan pada penyerahan sebagian penerimaan pajak negara kepada
daerah. RUU Perimbangan Keuangan Tahun 1965 dan RUU Hubungan Keuangan
Tahun 1968 lebih menitikberatkan pada cara pembagian sumbangan kepada
daerah sebagai dasar perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut RUU
Tahun 1968, kepada daerah diberikan sumbangan pokok sebesar 30% dari
pendapatan sektor rupiah yang diperoleh pemerintah, kecuali pendapatan yang
berasal dari devisa ekspor maupun devisa yang berasal dari kredit dan bantuan luar
negeri.

Pada saat awal pemerintahan Orde Baru mulai berkuasa pada tahun 1968,
ada suatu komitmen yang kuat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) untuk melaksanakan konsep otonomi yang seluas-luasnya. Namun Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1971 menetapkan konsep otonomi
yang berbeda, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Atas dasar
ketetapan MPR inilah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang
membagi pemerintah menjadi dua tingkatan, yaitu Provinsi (tingkat I) dan
kabupaten/kotamadya (tingkat II). Namun demikian pelaksanaannya tidak berjalan
mulus karena tidak ada peraturan pelaksananya sampai jangka waktu 18 tahun,
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yaitu sampai dikeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1992 yang mengatur mengenai
implementasi otonomi daerah pada tingkat II.

Berbagai penelitian pernah dilakukan para ahli untuk mengungkapkan apa
dan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah. Tercatat misalnya tahun
1970, Dr. P.J. Van Leeuwen dalam rangka bantuan teknik Pemerintahan Belanda
kepada Republik Indonesia mengadakan penelitian singkat tentang hubungan
keuangan pusat-daerah di Indonesia. Dalam laporan hasil penelitiannya yang
merupakan rekomendasi kepada departemen keuangan antara lain dikemukakan
bahwa masalah hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia, dan di manapun
juga, merupakan masalah hubungan yang baik (corect) antara pusat dan daerah,
khususnya di bidang keuangan. Tugas yang dihadapi Pemerintah Indonesia
di dalam masalah desentralisasi dan implementasinya di bidang keuangan
mempunyai dua aspek, yaitu memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki
efisiensi pemerintah dan hubungan administratif dengan pusat termasuk hubungan
keuangan.

Ahli lainnya, yaitu Martin Sanders, telah mengadakan penelitian serupa
dengan objek utamanya yaitu Provinsi Aceh dan Jawa Barat. Berkaitan dengan
keadaan daerah Sanders menyatakan bahwa keuangan daerah sangat tidak
memuaskan dan usaha-usaha untuk memperbaikinya merupakan hal yang harus
segera dilakukan. Mengenai bagaimana usaha perbaikan itu harus dilakukan, belum
ada kesepakatan karena tidak tersedianya persyaratan pokok dalam menentukan
sistem hubungan keuangan yang cocok antara tingkat-tingkat pemerintahan.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu
Keuangan pada tahun 1971. Laporan penelitian tersebut masih bersifat inventarisasi
dan identifikasi permasalahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Penelitian ini tidak menyampaikan suatu model perimbangan keuangan karena
waktu yang terbatas dan begitu dinamisnya permasalahannya.

Pada waktu Pelita I mulai berjalan (1969/1970-1973/1974) pemerintahan
menerapkan bantuan per kapita (per capita grants) kepada pemerintah kabupaten
yang disebut inpres kabupaten. Maksud bantuan ini adalah untuk membiayai
berbagai proyek rehabilitasi infrastruktur. Bagi pemerintah desa, ada program



Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)….. 193

subsidi desa yang diperuntukkan bagi proyek-proyek padat karya. Perubahan
penting dalam pola hubungan keuangan pusat dan daerah terjadi pada awal Pelita II
(April 1974). Perubahan ini ditandai dengan dihapusnya ADO (Alokasi Devisa
Otomatis) bagi pemerintah provinsi. Sebagai gantinya diadakan program subsidi
untuk maksud-maksud khusus, yaitu untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan
gedung sekolah dasar.

Pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah secara umum dapat
digolongkan kedalam 2 (dua) tipe. Disatu sisi, terdapat subsidi bagi daerah terutama
berupa dana inpres. Dana inpres dialokasikan kepada masing-masing provinsi atas
dasar lumpsum. Selanjutnya pemerintah provinsi, kabupaten, atau desa
menetapkan penggunaannya untuk keperluan-keperluan yang luas. Di sisi lain,
terdapat alokasi sektoral yang disalurkan melalui departemen-departemen
pemerintah pusat beserta organ-organnya di daerah. Bantuan sektoral untuk
berbagai program dan proyek yang dikelola oleh badan-badan sektoral, ditetapkan
oleh pemerintah pusat dengan mengkonsultasikannya kepada Bappeda pada
masing-masing provinsi, dan selanjutnya pemerintah pusat mendelegasikan
pelaksanaan proyek kepada organ-organ di daerah.

Mulai Pelita III inpres ini mencakup bantuan pembangunan bagi pemerintah
provinsi, kabupaten, dan desa, serta bantuan untuk pembangunan gedung sekolah,
pusat masyarakat, reboisasi, pembangunan jalan, dan pasar.

Jadi sampai dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 1999, aturan
main yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat daerah ini tetap
mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 1956, meskipun implementasinya juga tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 1965 pola pembagian negara kepada
daerah digantikan suatu pola kebijaksanaan yang memberikan subsidi pada daerah
yang didasarkan pada perhitungan besarnya jumlah pengeluaran untuk gaji
pegawai daerah otonom yang selanjutnya disebut subsidi daerah otonom,
sedangkan untuk bantuan keuangan yang sifatnya untuk pembangunan dikeluarkan
inpres. Hampir semua transfer ke daerah pada masa Orde Baru bersifat
Earmark/khusus sehingga tidak ada keleluasaan bagi daerah untuk mengelola
keuangannya.



Desentralisasi Fiscal di Indonesia….. 194

Sampai dengan lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, upaya-upaya pembenahan
hubungan keuangan pusat dan daerah terus dilakukan. Akan tetapi, karena rezim
yang berkuasa sebelum terjadi reformasi tahun 1997, usaha-usaha pembenahan
tersebut tidak pernah tuntas dan selalu mengalami hambatan. Sampai pada era
Presiden Habibie dan adanya dorongan reformasi yang kuat serta timbulnya
kesadaran adanya daerah untuk membangun daerah, hasrat untuk memperbarui
pola hubungan tersebut tidak dapat dibendung lagi sehingga lahirlah UU Nomor 25
Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956. Proses tersebut
kemudian dilanjutkan melalui revisi UU Nomor 25 Tahun 1999 melalui UU Nomor 33
Tahun 2004.308

4.3. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian
tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan
yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk
mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan,
dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada daerah.

Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas
kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah serta antar daerah.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan

308 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, hal.
37.



Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)….. 195

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengaturan
perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek Pendapatan Daerah tetapi
juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan
mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan antar Pemerintah Daerah. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber
pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Lain-
lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh
pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman
Daerah.

4.4. Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh gubernur dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai juga dalam
APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana yang
disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau
Tugas Pembantuan yang diberikan.

4.5. Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah yang diterima oleh
Pemerintah Daerah bersumber dari:
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a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan pembiayaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai
penerimaan daerah bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
b. Penerimaan pinjaman daerah;
c. Dana cadangan daerah; dan
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.5.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bersumber dari:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan
retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi
dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut.

Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis pajak
dan retribusi baru dan diskresi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menetapkan tarif sesuai tarif
maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Adapun Undang-Undang yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terakhir terbit Undang-Undang No. 28 Tahun dan 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34
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Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.309

Unsur-unsur pajak:310

1. Kontribusi wajib pajak kepada negara/daerah
 Kontribusi berupa uang (bukan barang),
 Fiskus mendapat wewenang dari UU untuk memaksa wajib pajak

mematuhi kewajiban membayar pajak.
2. Berdasarkan Undang-Undang

 Sesuai Pasal 23 A UUD 1945: segala sesuatu yang dibebankan
kepada masyarakat harus diatur dengan Undang-Undang,

 Pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang serta
peraturan pelaksanaannya.

3. Tanpa imbalan secara langsung dari negara/daerah
 Masyarakat pembayar pajak maupun bukan pembayar pajak

mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara/daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Landasan kebijakan pajak dan retribusi daerah311

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

309 Reydonnyzar Moenek, 2010, Kebijakan Umum Pajak Daerah Sesuai UU 28/2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Preparasi dan Strategi Pemerintah Daerah,
Disampaikan di dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Hotel Sheraton Media,
Jakarta, 23 s/d 25 Juni 2010, hal. 4.

310 Ibid.
311 Ibid, hal. 5.
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2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Latar belakang terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:312

1. Pasal 23A UUD 1945 mengatakan: pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.
 Peranan PAD dalam APBD

o Provinsi : 51%
o Kabupaten/Kota : 7%

3. Basis pajak daerah sangat terbatas
 Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah,

potensinya relatif kecil.
4. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRB (open list).

 Muncul pungutan bermasalah: Perda bermasalah, Perda yang
sudah dibatalkan tetap dipungut, pungutan hanya didasarkan pada
Keputusan/Peraturan KDH, dsb.

5. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif
2. Sistem pengawasan bersifat “represif”,
3. Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

Tujuan dilakukannya perubahan, yaitu:313

1. Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment).

Dilakukan dengan cara:
a. Memperluas objek pajak daerah dan objek retribusi daerah.
b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk

pendaerahan 2 (dua) jenis pajak pusat.

312 Ibid, hal. 6.
313 Ibid.
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c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah.
d. Diskresi penetapan tarif seluruh jenis pajak daerah.

3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.
4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dilakukan dengan cara:
a. Bagi hasil pajak provinsi.
b. Earmarking.
c. Insentif pemungutan.
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Perbedaan sistem pemungutan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu314

Tabel 4.1. Perbedaan Sistem Pemungutan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

No UU No. 34 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2009
1. Provinsi boleh menambah jenis

retribusi daerah, sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan
UU

Daerah tidak boleh memungut
pajak daerah selain yand
ditetapkan dalam UU

2. Kabupaten/Kota menambah jenis
pajak daerah dan retribusi daerah,
sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam UU

Daerah tidak boleh memungut
retribusi daerah selain yang
tercantum dalam UU dan PP

Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) sebagaimana
diurai di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
A. Perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah315

1. Pajak Provinsi
a. Pajak Kendaraan bermotor (termasuk kendaraan pemerintah baik pusat

maupun daerah).
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk kendaraan pemerintah

baik pusat maupun daerah).
2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Restoran (termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)).
b. Pajak Hiburan (termasuk permainan golf dan bowling).
c. Pajak Hotel (meliputi seluruh pelayanan persewaan di hotel).

3. Retribusi Daerah
a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (termasuk kendaraan yang

dioperasikan di air.

314 Ibid, hal. 8.
315 Ibid, hal. 8-9.
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b. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (termasuk
pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan
jiwa).

c. Retribusi Izin Gangguan (mencakup pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya
gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara
ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja.

B. Penambahan jenis pajak daerah316

1. Pajak Provinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Air Permukaan.
e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Parkir.
g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan Nomenklatur).
h. Pajak Air Tanah (Pengalihan dari Pajak Provinsi).
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. PBB Pedesaan dan Perkotaan (Pendaerahan Pajak Pusat).
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pendaerahan Pajak

Pusat).
3. Retribusi Daerah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b. Retribusi Persampahan/Kebersihan.
c. Retribusi KTP dan Akte Capil.
d. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat.

316 Ibid, hal. 9-10.
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e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
f. Retribusi Pelayanan Pasar.
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
j. Retribusi Penyedotan Kakus.
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

C. Menaikkan tarif maksimum317

Tabel 4.2. Perbedaan Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Provinsi antara Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009

No Pajak Provinsi UU No. 34/2000 UU No. 28/2009
1. Pajak Kendaraan Bermotor

b. KB Pribadi (Pertama)
c. KB Pribadi (Kedua, dst)
d. KB Umum/Pem/TNI/Polri
e. Alat Berat

5% 10%
1% - 2%

2% - 10%
0,5% - 1%

0,1% - 0,2%
2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor
a. Penyerahan Pertama

10% 20%

20%

317 Ibid, hal. 11-12.
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b. Penyerahan Kedua, dst
c. Alat Berat (Penyerahan I)
d. Alat Berat (Penyerahan II) dst

1%
0,75%
0,075%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

5% 10%

Tabel 4.3. Perbedaan Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Kabupaten/Kota antara
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009

No Pajak Kabupaten/Kota UU No. 34/2000 UU No. 28/2009
1. Pajak Hotel 10% 10%
2. Pajak Restoran 10% 10%
3. Pajak Hiburan 35% 75%
4. Pajak Reklame 25% 25%
5. Pajak Penerangan Jalan 10% 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan
20% 25%

7. Pajak Parkir 20% 30%
8. Pajak Air Tanah 20% 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet - 10%
10. BPHTB - 5%
11. PBB Pedesaan dan Perkotaan - 0,3%

D. Diskresi Penetapan Tarif318

Tabel 4.4. Perbedaan Diskresi Penetapan Tarif antara Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

No Tarif UU No. 34/2000 UU No. 28/2009
1. Pajak Provinsi Ditetapkan dengan

PP (diberlakukan
seragam di seluruh
Indonesia)

Ditetapkan dengan Perda
(tidak boleh melampui
UU)

318 Ibid, hal. 12.
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2. Pajak
Kabupaten/Kota

Ditetapkan dengan
Perda (tidak boleh
melampui UU)

Ditetapkan dengan Perda
(tidak boleh melampui
UU)

3. Retribusi Daerah Ditetapkan dengan
Perda

Ditetapkan dengan Perda,
dapat ditinjau kembali
paling lama 3 tahun sekali

Lain-lain PAD yang sah, meliputi:319

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan;
c. Jasa giro;
d. Pendapatan bunga;
e. Tuntutan ganti rugi;
f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi, maksudnya Peraturan Daerah yang mengatur
pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang
telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan
menurunnya daya saing Daerah.

b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
impor/ekspor contohnya ialah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi
atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

4.5.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan

319 Ibid, hal. 3.
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c. Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan
pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling
mengisi dan melengkapi. Jumlah Dana Perimbangan tersebut ditetapkan setiap
tahun anggaran dalam APBN. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN
dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah.
4.5.2.1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi
Hasil yang bersumber dari pajak tersebut terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam
berasal dari:

a. kehutanan;
b. pertambangan umum;
c. perikanan;
d. pertambangan minyak bumi;
e. pertambangan gas bumi; dan
f. pertambangan panas bumi.

a. Pendistribusian PBB
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah

provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil dari
penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan
rincian sebagai berikut:

a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah
kabupaten/ kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas
Umum Daerah kabupaten/kota; dan
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c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan PBB
dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas
realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai
berikut:

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh
daerah kabupaten dan kota; dan

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah
kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui
rencana penerimaan sektor tertentu yaitu penerimaan PBB dari sektor
perkotaan dan perdesaan.

Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong
intensifikasi pemungutan PBB.

b. Pendistribusian BPHTB
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan

puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan

disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota

penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Rekening Kas Umum Daerah di sini adalah rekening tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan. Rekening Kas Umum Daerah ini dikelola oleh Kepala satuan
kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah.
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c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah
sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi
antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60%
(enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk
provinsi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyaluran Dana Bagi Hasil tersebut
dilaksanakan secara triwulanan.

d. Pembagian Penerimaan Negara yang Berasal dari Sumber Daya Alam
Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam

ditetapkan sebagai berikut:
a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan
20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh
persen) untuk Pemerintah Daerah.

b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan
imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan
40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk
Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah
Daerah.

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80%
(delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan
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lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan
imbangan:
1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah

Pusat; dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Pemerintah Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan
imbangan:
1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah

Pusat; dan
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Pemerintah Daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara  Bukan Pajak, dibagi
dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan
80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil pengusahaan sumber daya
panas bumi terdiri atas:

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi
yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari setoran bagian Pemerintah
setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi
yang ditandatangani sesudah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari Iuran Tetap dan Iuran
Produksi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah, dibagi
dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
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Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah,
dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
d. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar

untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi dibagi sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi

hutan dan lahan secara nasional; dan
b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Penerimaan Pertambangan Umum terdiri atas:
a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang

diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum,
Eksplorasi, atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan; dan

b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) adalah Iuran
Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas
kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang
diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (Royalti) satu atau lebih
bahan galian.

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang
menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi

yang bersangkutan.
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Penerimaan Perikanan terdiri atas:
a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan yaitu pungutan Negara

yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh
Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal
(APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan
atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk
melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia;
dan

b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang
dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha
penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang
diperoleh.

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan dibagikan
dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke
Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi
komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan Negara dari sumber daya alam
sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal dari kegiatan Operasi
Pertamina itu sendiri, kegiatan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract),
dan kontrak kerja sama selain Kontrak Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas
persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi

yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
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b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam

provinsi bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk
semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar
0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dibagi
masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan,
bagian untuk provinsi harus digunakan untuk menunjang pemenuhan
sarana pendidikan dasar;

b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
dan

c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya
dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk
semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:

a. Setoran Bagian Pemerintah; dan
b. Iuran tetap dan iuran produksi, yang dimaksud dengan iuran tetap adalah

iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan
eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja
sedangkan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara
atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Panas Bumi.

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang
dibagikan kepada Pemerintah Daerah dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
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b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi

yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk
semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber
daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.
Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah disalurkan berdasarkan realisasi
penerimaan tahun anggaran berjalan.

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi
dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar
harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.

Penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan,
penghitungannya didasarkan pada realisasi harga minyak dan gas bumi. Realisasi
harga minyak dan gas bumi tersebut tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh
persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam
APBN tahun berjalan.

Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi melebihi
130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN
Perubahan.

Apabila realisasi harga minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% (seratus
tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang
ditetapkan dalam APBN tahun berjalan, kelebihan Dana Bagi Hasil berasal dari
penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dibagikan ke Daerah
sebagai DAU tambahan melalui Penerimaan Dalam Negeri Neto dengan
menggunakan formulasi DAU.

4.5.2.2. Dana Alokasi Umum
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh

enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
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DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
Alokasi dasar tersebut dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan tersebut
diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks
Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan
daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah
DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan
antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
daerah provinsi.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan
jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota tersebut
merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan  total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU
sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai
negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar
setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif
dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima
DAU.
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Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari
lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang
menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan
memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Hasil penghitungan DAU per
provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12
(satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran dilaksanakan
sebelum bulan bersangkutan.

4.5.2.3. Dana Alokasi Khusus
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan

kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Daerah. Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut sesuai
dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria
DAK yang meliputi kriteria umum,320 kriteria khusus,321 dan kriteria teknis.322

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping tersebut
dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak
diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

4.5.3. Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana
Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada

320 Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
dalam APBD.

321 Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik daerah.

322 Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.
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Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah
dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi
hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa
luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan
sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional
dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang
dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah yang dinyatakan mengalami krisis
solvabilitas tersebut berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

4.6. Pinjaman Daerah

4.6.1. Batasan Pinjaman

Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan
perkembangan perekonomian nasional. Batas maksimal kumulatif pinjaman tersebut
tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun
bersangkutan. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk
tahun anggaran berikutnya. Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa
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penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri
Keuangan.

4.6.2. Sumber Pinjaman

Pinjaman Daerah bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Lembaga keuangan bank;
d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
e. Masyarakat.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui
Menteri Keuangan sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat
berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

4.6.3. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Jenis pinjaman terdiri atas:
a. Pinjaman Jangka Pendek;
b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu
kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus
dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran
dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa
jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang merupakan
Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan
perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
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4.6.4. Penggunaan Pinjaman

Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan
arus kas. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan
layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan sedangkan Pinjaman Jangka
Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan
penerimaan. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan
persetujuan DPRD.

4.6.5. Persyaratan Pinjaman

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan, sebagai
berikut:

a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik
tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum
APBD tahun sebelumnya;

b. Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman
ditetapkan oleh Pemerintah;

c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal
dari Pemerintah.

Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan
Pinjaman Daerah. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik
Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi
Daerah.

4.6.6. Prosedur Pinjaman Daerah

Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang
dananya berasal dari luar negeri. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah tersebut
dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala
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Daerah. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dapat dinyatakan dalam mata uang
Rupiah atau mata uang asing.

4.6.7. Obligasi Daerah

Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah
di pasar modal domestik. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan
nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Penerbitan Obligasi Daerah
wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal. Hasil penjualan Obligasi Daerah
digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan
dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerimaan dari investasi sektor publik
digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait
dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala
Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Persetujuan
tersebut diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan
pada saat penetapan APBD. Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:
a. Nilai nominal;
b. Tanggal jatuh tempo;
c. Tanggal pembayaran bunga;
d. Tingkat bunga (kupon);
e. Frekuensi pembayaran bunga;
f. Cara perhitungan pembayaran bunga;
g. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum

jatuh tempo; dan
h. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah meliputi
pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat
penerbitan Obligasi Daerah dimaksud. Pemerintah Daerah wajib membayar bunga
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dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo. Dana untuk membayar
bunga dan pokok disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban tersebut. Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan
dana, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi
pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
Pengelolaan Obligasi Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk
kebijakan pengendalian risiko;

b. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
c. Penerbitan Obligasi Daerah;
d. Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
e. Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
f. Pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
g. Pertanggungjawaban.

4.6.8. Pelaporan Pinjaman

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran
berjalan. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat
menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal daerah tidak
memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban
membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil
dari Penerimaan Negara yang menjadi hak daerah tersebut.
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4.7. Peran APBD dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

Seperti halnya pada pengeluaran rutin, permasalahan yang ada pada
pengeluaran pembangunan pun sama. Dari segi bentuk dan strukturnya, komponen
pengeluaran pembangunan di seluruh Pemerintah Daerah diseragamkan menjadi
20 (dua puluh) sektor. Selanjutnya, dari segi alokasi dana, pada pengeluaran
pembangunan pun masih dilandasi ukuran-ukuran kinerja yang baik. Seperti halnya
pada pos pengeluaran rutin, satu-satunya ukuran kinerja yang dipakai adalah aturan
bahwa jumlah dana untuk pengeluaran yang tertera dalam Anggaran Daerah adalah
jumlah dana maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran
pembangunan. Dengan demikian, bila pada pengeluaran rutin Pemerintah Daerah
cenderung menghabiskan dana, maka pada pengeluaran pembangunan hal yang
sama juga terjadi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan
pengeluaran. Pertama, konsep batas maksimal yang ada pada pos pengeluaran
rutin dan pembangunan sebaiknya diganti. Kenyataan di lapangan, konsep ini telah
menjadi dasar bagi unit kerja pemerintahan di daerah untuk menghabiskan
anggaran.

Kedua, Konsep traditional budget yang membatasi jenis-jenis pengeluaran,
baik rutin maupun pembangunan harus sudah diganti untuk memungkinkan
munculnya jenis-jenis pengeluaran yang lebih rasional sesuai dengan kebutuhan
daerah. Idealnya, jenis pengeluaran harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu
sendiri, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan yang ada dilingkup
daerahnya. Sedangkan fungsi pemerintahan atasan, hanya memberikan tuntunan
umum (koridor) sebagai dasar acuan.

Ketiga, untuk identifikasi kebutuhan dana pada pos pengeluaran rutin,
ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kerja (workload) dan biaya rata-rata
(unit cost). Sedangkan untuk identifikasi kebutuhan pada pos pengeluaran
pembangunan, ukuran kinerjanya lebih kompleks. Untuk itu, sebaiknya Poldas
diterjemahkan dalam satu dokumen yang lebih informatif dan sederhana. Hal ini
diperlukan besarnya target yang ingin dicapai dalam satu tahun yang akan datang
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segera diketahui. Dengan cara seperti ini, identifikasi program dan proyek
pembangunan dapat diketahui.323

Konsep pembangunan daerah harus dibedakan dengan pembangunan
ekonomi daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang
menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan
pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan pembangunan
ekonomi adalah pembangunan daerah di sektor ekonomi yang perumusan dan
pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan yang tidak merata, seperti yang dilaksanakan selama ini,
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan
peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapat perkapita
penduduk di daerah tersebut yang diwakili oleh PDRB. Pengukuran PDRB tersebut
dapat menunjukkan kemampuan peningkatan output yang lebih besar daripada
tingkat pertumbuhan penduduk. Tolak ukur yang demikian mengabaikan beberapa
hal, seperti kesejahteraan dan distribusi pendapatan.

Tujuan pembangunan daerah seharusnya menempatkan manusia sebagai
sasaran akhir dan fokus utama dari seluruh kegiatan pembangunan, melalui
pemberian pelayanan dalam berbagai segi kehidupan yaitu kesehatan, pendidikan,
sosial dan ekonomi. Dengan konsep pembangunan manusia ini keberhasilan
pembangunan bukan semata-semata dilihat dari perkembangan pertumbuhan yang
terjadi melainkan kemampuan pemerintah untuk menciptakan atau memungkinkan
orang menikmati hidup dengan layak, mendapatkan kesehatan, meningkatkan
kreativitas hidup.

Pembangunan manusia mencakup dua proses di mana orang-orang
melakukan perluasan pilihan-pilihan dan pencapaian tingkat kesejahteraan. Salah
satu hal penting adalah menjamin kondisi kesehatan hidup dalam jangka panjang,
memperoleh pendidikan dan menikmati standar hidup yang layak. Pilihan tambahan
lainnya adalah kebebasan berpolitik dan perlindungan hak asasi mausia. Salah satu

323 Ibid, hal. 175.



Desentralisasi Fiscal di Indonesia….. 222

bentuk kemampuan manusia yang bisa diperbaiki yaitu kesehatan dan
pengetahuan, sementara itu, kemampuan lainnya dapat dipergunakan untuk bekerja
atau menikmati waktu luang.324

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam
proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun
belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan
dengan baik dan benar, dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam
pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis
penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu, dalam
rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik “pendapatan” maupun
”belanja”, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya
apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan
Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan
APBD, pemerintah daerah harus mengikuti administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan anggaran daerah antara lain adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran
belanja.

b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada
seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan
prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran

324 Ibid, hal. 222.
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horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang
sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi
pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar tinggi diberikan
beban pajak lebih tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip
tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional
untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu, dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus
mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati
oleh seluruh kelompok  masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian
pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas
anggaran, maka dalam perancanaan anggaran yang perlu diperhatikan

a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta
indikator kinerja yang ingin dicapai;

b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta
penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah
keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran
(budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijaksanaan
pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan
kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan
kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber
daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi
pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan
penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana
diharapkan, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan
perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber
daya yang dimiliki masyarakat.
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b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi
makro dalam perekonomian.

c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi
ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijaksanaan umum
APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan
penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati
dengan DPRD, pemerintah daerah, bersama dengan DPRD, membahas prioritas
dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja
perangkat daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana
kerja anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah
tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran ini kemudian
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan
daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya adalah pemerintah daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui
DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dari
APBD tersebut, guna membiayai keperluan setiap bulan pemerintah. Daerah dapat
melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.325

4.7.1. Asas Umum APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

325 Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 353.
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dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan terdapat asas umum yang harus
dijadikan pedoman sebagai berikut:

a. APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi dasar melaksanakan pendapat dan belanja pada
tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung
arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran
daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa
kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.

d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang,
barang dan/jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan
atau nilai wajar.

f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

g. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
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dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

h. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

j. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan
dasar hukum yang melandasainya.

k. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.326

4.7.2. Penyusunan Rancangan APBD

Perencanaan

Penyusunan rancangan APBD terkait erat dengan perencanaan yang
dilakukan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pada pemerintah
daerah terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP
Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh pemerintah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas
SKPD, dan program kewilayahan. RPJMD ditetapkan paling lambat tiga bulan
setelah kepala daerah dilantik.

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

326 Ibid, hal. 371.
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pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing. Penyusunan Renstra-SKPD ini berpedoman pada RPJMD.

Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu
tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Hal yang dimaksud
dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan,
koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun
berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban
daerah dalam rangka perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi
sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi pencapaian standar
pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-
lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.327

327 Ibid, hal. 380.


