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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 

perkenan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah telah selesai diselaraskan. Naskah akademik 

ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan 

pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan 

Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas 

dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan 

penyelarasan naskah akademik yang diterima dari pemrakarsa 

sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan. Tim 

Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap 

sistematika dan materi muatan naskah akademik dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan 

sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana 

diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.    

Materi muatan dalam naskah akademik yang diselaraskan 

telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan 
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pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik 

dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek 

beban keuangan Negara. 

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim 

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah 

Akademik. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan naskah 

akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih 

terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta 

masukan guna perbaikan dan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 

 

                          Jakarta,  30 April 2021   

                               

 

 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
                            Prof.Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum,C.N. 
                            NIP. 196204101987031003 
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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan Negara Indonesia termuat di dalam alinea IV 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut 

akan sangat sulit jika upaya tersebut tidak dilakukan oleh 

seluruh komponen bangsa secara bergotong royong, baik di 

pemerintah pusat, daerah, dan desa. Berdasarkan data terkini 

dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 270,2 juta jiwa 

penduduk yang tersebar di 16.056 pulau dengan luas 1,905 juta 

km persegi. Untuk itu, pengelolaan negara tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah 

daerah dengan prinsip otonomi daerah. Sebagaimana yang telah 

dituangkan dalam Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, 

khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas 

kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan.  
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Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan 

daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan 

mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, 

pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam pasal 23A UUD NRI Tahun 

1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain 

yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang (UU).  

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia 

diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan 

bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di 

seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, 

kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam 

penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan 

kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan 

dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka 

pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan 

aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan 

tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola 

keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. 

Implementasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 

Tahun 2004), dan kemudian juga dilengkapi dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menempatkan Transfer Ke 

Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, dan kewenangan 



10 

 

pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Selanjutnya, selama dua dasawarsa mengimplementasikan 

kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU tersebut, terdapat 

perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang memerlukan 

perubahan dan inovasi baru untuk semakin mengoptimalkan 

tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu peningkatan 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata 

diseluruh pelosok nusantara. Permasalahan dan tantangan 

utama dalam praktek pelaksanaan UU 33 Tahun 2004 dan UU 

28 Tahun 2009, yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 

sebagai salah satu komponen utama desentralisasi fiskal belum 

memberikan lompatan perbaikan yang signifikan terhadap 

pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas 

berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial, seperti Indeks 

Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan 

Hidup, Produk Domestik Regional Bruto, dan Ketimpangan 

kemampuan keuangan antarkelompok masyarakat. Lebih 

lanjut, APBD dan APBN sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal 

nasional belum selaras dan sinergis dengan optimal. Hal ini 

menyebabkan kebijakan fiskal nasional yang memiliki fungsi 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi belum bekerja secara 

signifikan dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

 Belum efektifnya kebijakan TKDD dalam memperbaiki 

berbagai output/outcome pembangunan nasional dapat 

disebabkan oleh pengelolaan komponen TKDD yang belum 

optimal, antara lain adanya formulasi DAU yang masih belum 

optimal dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan 

belum mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah 
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dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan layanan 

publik. Terdapat kecenderungan pemanfaatan DAU belum 

dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja yang terkait 

langsung dengan layanan publik dan ekonomi. Formula DAU 

dengan Alokasi Dasar lebih mendorong penggunaan DAU untuk 

kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang 

cenderung konsumtif. Pemanfaatan DAU yang belum produktif 

tersebut belum sepenuhnya memberikan leverage terhadap 

peningkatan pelayanan dan perekonomian daerah.   

Selain DAU, UU 33 Tahun 2004 juga mengamanatkan 

pengalokasian  Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur di daerah. Namun demikian, 

pelaksanaan kebijakan DAK masih belum sepenuhnya optimal 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dan 

prioritas nasional. Masih terdapat ketidaksesuaian atau  

mismatch antara kebutuhan daerah dengan alokasi DAK yang 

dialokasikan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis. Hal ini terjadi karena mekanisme alokasi DAK 

kepada daerah sepenuhnya menggunakan perencanaan yang 

bersifat top-down, mulai dari pengalokasian sampai dengan 

penggunaan dana secara rigid dengan petunjuk teknis yang 

sifatnya sangat detail. Selain itu, tidak optimalnya kegiatan DAK 

dalam mencapai target output, disebabkan oleh adanya 

kewajiban pemenuhan 10% dana pendamping yang harus 

disediakan daerah atas alokasi DAK yang diterimanya. Dana 

pendamping atau matching grant tersebut memberatkan daerah 

dalam implementasinya. Lebih lanjut, pada perkembangannya, 

pengalokasian DAK tidak hanya ditujukan untuk mendukung 
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pembangunan infrastruktur, tetapi juga membantu 

operasionalisasi layanan publik di daerah. 

Selanjutnya, terkait Dana Bagi Hasil (DBH), pengalokasian 

DBH masih belum memperhitungkan daerah non penghasil 

yang berada di wilayah provinsi lain namun berbatasan 

langsung dengan daerah penghasil, padahal daerah tersebut 

terdampak langsung atas eksplorasi sumber daya alam. Selain 

itu, pengalokasian DBH masih belum mendorong daerah untuk 

meningkatkan kinerja, baik dalam memperkuat penerimaan 

negara maupun memperbaiki pola belanja daerah, antara lain 

belanja yang langsung ditujukan untuk peningkatan SDM 

(pendidikan dan kesehatan) dan perbaikan lingkungan yang 

terdampak dari eksplorasi sumber daya alam. Lebih lanjut, 

formula alokasi DBH yang berdasarkan penerimaan tahun 

berjalan juga menyebabkan terjadinya deviasi antara 

perencanaan dan realisasi penerimaan APBD, sehingga 

diperlukan reformulasi alokasi DBH untuk lebih memberikan 

kepastian kepada daerah dalam mengelola APBD.   

 Selain itu, secara keseluruhan, pengelolaan transfer ke 

daerah masih belum memadai untuk mengungkit peningkatan 

pelayanan, perekonomian, dan kesejahteraan, karena 

pengelolaan transfer ke daerah tersebut belum mendorong 

belanja daerah yang berbasis pada kinerja, baik kinerja realisasi 

penggunaan dana maupun kinerja ketercapaian output. Guna 

mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, aspek kinerja 

merupakan salah satu hal yang didorong dalam pengelolaan 

dana transfer ke daerah secara keseluruhan. 

Di samping itu, terdapat peraturan perundang-undangan 

lain yang mengatur ketentuan yang terkait dengan UU No.33 



13 

 

Tahun 2004, antara lain: UU No.18 Tahun 2001 Tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No. 39 Tahun 

2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang 

Cukai, UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Diterbitkannya beberapa UU 

tersebut mempengaruhi konstruksi hukum sumber penerimaan 

Daerah sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 33 Tahun 

2004. Sebagai contoh, pengaturan sumber keuangan daerah 

yang sudah dicantumkan dalam Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004 

memerlukan penyesuaian dengan adanya Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus, Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa 

sebagaimana telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, UU 

No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua, UU No. 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU No. 6 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa. 

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan UU PDRD perlu 

dilakukan penyempurnaan karena terdapat beberapa 

permasalahan dan tantangan dalam prakteknya selama ini. 

Basis pajak daerah dalam UU PDRD masih terbatas. Meskipun 

UU PDRD mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari 
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banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan 

atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya 

alam. Selain itu, UU PDRD juga mengatur 32 jenis retribusi 

daerah, beberapa di antaranya merupakan pungutan atas 

layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan 

Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap 

dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost 

economy) bagi masyarakat, seperti Retribusi Biaya Cetak KTP 

dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam 

Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 

Retribusi Tera dan Tera Ulang, dan retribusi lain yang 

dikenakan atas pelayanan wajib Pemerintah daerah. 

Dalam implementasinya, UU PDRD juga telah diuji dan 

diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu: 

1. Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak 

golf. 

2. Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual 

objek pajak (NJOP). 

3. Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan 

bermotor atas alat berat. 

4. Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak 

penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri.  

Adanya putusan MK tersebut tentunya berdampak pada 

keberlakuan beberapa pasal dalam UU PDRD. 

Selain permasalahan tersebut, terdapat norma yang dalam 

pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan 

UU lain, sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan, 

seperti objek pajak daerah yang berkaitan dengan konsumsi 

barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek pajak 
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pertambahan nilai (PPN). Pengaturan objek Pajak Restoran 

dalam UU PDRD belum secara tegas mengatur batasan antara 

restoran yang melakukan pelayanan penyediaan 

makanan/minuman (objek Pajak Restoran) dengan toko yang 

hanya menjual makanan/minuman (objek PPN), sehingga 

menimbulkan misinterpretasi dan perbedaan pendapat di 

lapangan antara pemungut pajak pusat (Ditjen Pajak) dengan 

pemungut pajak daerah (Pemda). Selain itu, UU PDRD pada 

dasarnya mengatur bahwa objek Pajak Hotel mencakup 

persewaan ruangan (selain kamar/akomodasi) di hotel, namun 

uraian pengaturan tersebut termaktub dalam penjelasan umum 

UU, bukan dalam batang tubuh yang mengakibatkan 

pengaturan dimaksud belum sepenuhnya berjalan di daerah. 

Oleh karena itu, dalam prakteknya saat ini Pajak Hotel hanya 

dikenakan atas jasa akomodasi (kamar), sedangkan atas 

persewaan ruangan lain (ballroom, kantor, ruangan atm di 

dalam hotel) dikenakan PPN.  

Penyelarasan aturan administratif terkait evaluasi 

rancangan peraturan daerah (raperda), pembatalan peraturan 

daerah (perda) dan pengenaan sanksi dan tata cara pemungutan 

pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 juga menjadi bagian 

yang perlu diperhatikan sebagai konsekuensi atas 

diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (UU Pemda). Dalam UU Pemda diatur perubahan 

mekanisme penyampaian Raperda PDRD 

kabupaten/kota/provinsi, dari yang sebelumnya raperda 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan secara paralel sebagaimana diatur dalam UU PDRD, 

diubah dalam UU Pemda menjadi disampaikan hanya kepada 

Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Keuangan melakukan 
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evaluasi raperda PDRD apabila ada permintaan koordinasi dari 

Menteri Dalam Negeri. Mekanisme tersebut berdampak pada 

lamanya waktu penyelesaian evaluasi oleh Pemerintah Pusat. 

Oleh karena itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, mekanisme tersebut disempurnakan kembali sehingga 

penyampaian raperda PDRD tetap disampaikan paralel kepada 

gubernur (untuk raperda kab/kota), Menteri Dalam Negeri, dan 

Menteri Keuangan. Pengaturan dalam RUU HKPD ini 

dimaksudkan agar harmonis dengan mekanisme yang diatur 

dalam UU Cipta Kerja dimaksud, dengan tujuan yang sama, 

yaitu agar proses penyelesaian evaluasi raperda PDRD oleh 

Pemerintah Pusat dapat dipercepat. 

Terakhir, pengelolaan belanja dalam APBD masih belum 

optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan 

perekonomian daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh 

belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola 

dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber 

daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadahi. 

Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam 

mendukung belanja yang berorientasi pada layanan 

infrastruktur publik, sehingga tidak dapat secara optimal 

mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah dan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja daerah 

seringkali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan 

kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus, sehingga pada akhirnya 

output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan 

yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan 

prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Lebih 

lanjut, masih terdapat daerah yang belum menganggarkan 

belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemda 
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juga belum mempunyai acuan dalam menentukan standar 

biaya, terutama belanja barang seperti honorarium, 

transportasi, akomodasi, dan biaya pertemuan. Hal ini 

mendorong variasi yang tinggi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta antar daerah yang mendorong 

inefisiensi belanja publik. Lebih lanjut, belum adanya aturan 

mengenai Bagan Akun Standar untuk Pemda yang terintegrasi 

dengan Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat, 

menyebabkan adanya kesulitan dalam mengkonsolidasikan 

statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta 

menyinergikan output dan outcome pembangunan nasional.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, kebijakan baru yang 

berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, 

optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi 

dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, 

yaitu: 

a. dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah existing, pemberian sumber-sumber 

perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis 

Retribusi Daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

b. dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas daerah, serta mendorong kinerja 

dan tanggung jawab (responsibility) daerah dalam mengelola 

belanja, sehingga mendorong upaya pengurangan 

ketimpangan kemampuan keuangan, infrastruktur, dan 

layanan publik antardaerah, serta selaras dengan 

pencapaian target prioritas nasional. 
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c. penggunaan DAU yang akan mempertimbangkan capaian 

kinerja dengan pendekatan pembagian proporsi alokasi 

antara besaran dana yang penggunaannya menjadi diskresi 

daerah (bersifat block grant) dengan besaran dana yang 

penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Pusat (bersifat 

spesific grant) dengan melihat capaian kinerja suatu daerah 

(swing performance) dimana pemerintah daerah dengan 

kinerja tinggi akan memperoleh diskresi penuh dalam 

menggunakan TKD yang dialokasikan, sementara kombinasi 

penggunaan antara yang bersifat block grant dan spesific 

grant berlaku untuk daerah yang berkinerja sedang bahkan 

rendah, tentunya dengan proporsi yang berbeda 

d. alokasi DBH akan mempertimbangkan eksternalitas pada 

daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah 

penghasil sumber daya alam, terutama daerah yang tidak 

berada dalam satu provinsi yang sama dengan daerah 

penghasilnya. Hal ini untuk mendorong daerah untuk 

mendukung kinerja perbaikan lingkungan dan dampak 

ikutannya akibat eksplorasi sumber daya alam. 

e. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi daerah 

berkinerja untuk menegaskan fokus kebijakan 

desentralisasi fiskal yang berorientasi pada pencapaian 

kinerja daerah. 

f. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

belanja daerah yang meliputi perencanaan dan 

penganggaran, simplifikasi program daerah dan 

sinkronisasinya dengan program prioritas nasional, 

pemenuhan batasan belanja aparatur dan belanja 

infrastruktur publik, pemenuhan belanja wajib sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengendalian 
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SiLPA, pengembangan aparatur pengelola keuangan di 

pemerintah daerah, serta pengawasan APBD oleh aparat 

pengawas intern. 

g. Kebijakan mengenai jenis pinjaman daerah yang 

sebelumnya diklasifikasikan berdasarkan waktunya, yaitu 

pendek, menengah, dan panjang, akan diusulkan untuk 

diubah menjadi berdasarkan pemanfaatan, yaitu pinjaman 

tunai dan pinjaman program. Pemanfaatan pinjaman daerah 

juga akan didorong untuk bisa disinergikan dengan TKD 

dalam sebuah skema pendanaan yang terintegrasi.  

h. Aturan mengenai pembentukan dana abadi daerah sebagai 

komponen pengeluaran pembiayaan baru yang bertujuan 

antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas 

generasi. 

i. Tema sinergi, konsolidasi, dan integrasi juga ditekankan 

pada upaya penyelarasan kebijakan fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengendalian 

defisit, dan pengendalian dalam kondisi darurat agar gerak 

langkah pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis.  Hal 

ini mengingat desentralisasi fiskal hanyalah salah satu 

strategi kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah 

tentunya tidak bisa berdiri sendiri (stand alone) untuk 

mewujudkan tujuan nasional. Perlu adanya sinergi dengan 

kebijakan fiskal pusat maupun dengan kebijakan lainnya.  

  Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan  

penyempurnaan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 

2009. Mengingat pajak daerah dan retribusi daerah, serta 

transfer ke daerah merupakan satu kesatuan pengaturan 

mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan 
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pemerintahan daerah, maka materi muatan terkait pengaturan 

pajak dan retribusi daerah akan disatukan ke dalam RUU yang 

baru yang akan menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU 

No. 28 Tahun 2009. RUU tersebut akan mengatur secara lebih 

komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah. Selain menggabungkan kedua 

UU tersebut, RUU HKPD juga akan memuat pengaturan yang 

akan menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan 

kebijakan fiskal daerah. Dimana hal ini semakin dibutuhkan 

untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian 

nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan 

ketidakpastian. Berdasarkan hal tersebut, perlu menyusun 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (RUU HKPD). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah 

akademik ini sebagai berikut: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

pemerintahan daerah selama ini, serta bagaimana 

mengatasi permasalahan tersebut? 

2. Mengapa perlu membentuk Undang-Undang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah yang baru dalam rangka mengatasi permasalahan 

tersebut? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Hubungan 
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah  

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi selama ini dalam 

penyelenggaraan hubungan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dan solusinya. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan Rancangan Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang 

baru, sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah yang baru. 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Undang-Undang Hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai 

acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan 

Undang-Undang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah. 

 

D. Metode Kajian/Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian substansi hukum 

yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang dikaitkan 

dengan substansi pengaturan sistem pengelolaan keuangan 

antara pusat dan daerah berdasarkan konstitusi dan peraturan 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, NA ini digolongkan sebagai 

penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Aspek yang 

dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini adalah 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan pengaturan 

yang berlaku. 

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini  

diperlukan beberapa  pendekatan, yaitu: (1) pendekatan 

Undang-Undang  (statute approach), (2) pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan (3) pendekatan komparatif 

(comparative approach).1 Pendekatan perundang-undangan 

dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-

undangan (regeling) dan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang 

bersangkut paut dengan urusan daerah, keuangan daerah, dan 

pengelolaan keuangan negara.2 Dalam kaitan ini dilakukan 

                                                             
1Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta, 

Edisi I,  hlm. 93-94 
2Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, 

Jakarta, hlm.391.  A. Hamid S. Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan 
Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan, Pidato Dies Natalis PTIK 
Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.  
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kajian terhadap ratio legis pembentukan suatu undang-undang. 

Oleh karena itu, perlu pula dilakukan pendekatan konseptual, 

sehingga dapat dipahami model desentralisasi fiskal yang tepat 

untuk konteks Indonesia dalam sistem Negara Kesatuan. 

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan 

secara substanstif pengaturan dan pelaksanaan Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

yang pernah berlaku dalam kurun waktu pergantian rezim, 

sehingga dapat ditarik benang merah kebutuhan pengaturan ke 

depan yang lebih baik. 

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi 

dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum 

lainnya yang berkaitan dengan urusan daerah, keuangan 

daerah dan pengelolaan keuangan negara. Peraturan 

perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 
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d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi; 

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  

Keistimewaan DIY; 

g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan (PPh); 

h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

i. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan 

Publik; 

j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Cukai;  

k. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

l. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

n. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi; 

o. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang  

Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang  Otonomi Khusus Papua; 

p. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Aceh; 
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q. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; dan 

r. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

 

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, 

dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan 

penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai 

media. 

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang 

seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang 

hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data 

penelitian. 

 

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan 

guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). 

Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur 

dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu: 

a. Ahli otonomi daerah; 

b. Ahli keuangan daerah; dan 

c. Ahli hukum tata negara. 

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan 

hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai 

dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian 

dilakukan content analysis secara sistematis terhadap dokumen 

bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi 

narasumber, sehingga dapat menjawab dan memecahkan 

permasalahan yang diajukan.  
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BAB II    

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

 

A Kajian Teoretis 

1. Desentralisasi 

Perbedaan kebutuhan dan prioritas antar daerah muncul 

sebagai konsekuensi dari keanekaragaman budaya dan kondisi 

geografis dalam suatu negara.3 Hal inilah yang kemudian 

membuat banyak negara, baik yang sedang berkembang 

maupun yang maju memilih pendekatan desentralisasi dalam 

menjalankan pemerintahannya.4 Negara-negara tersebut 

menyadari kegagalan sentralisasi dalam mengakomodir 

perbedaan kebutuhan masyarakat antar daerah otonom.5 

                                                             
3 Schakel, A. H. (2010). Explaining regional and local government: An 

empirical test of the decentralization theorem. Governance, 23(2), 331–
355. doi:10.1111/j.1468-0491.2010.01482.x 

4 Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York, NY: Harcourt 
Brace Jovanovich. Alesina, A., & Spolaore, E. (2003). The Size of Nations. 
Cambridge, MA: MIT Press. 

5 Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of 
Economic Literature, 37(3), 1120–1149. Retrieved from 
http://www.jstor.org/stable/2564874. Boex, J., & Simatupang, R. R. 
(2008). Fiscal decentralisation and empowerment: Evolving concepts and 
alternative measures. Fiscal Studies, 29(4), 435–465. doi:10.1111/j.1475-
5890.2008.00081.x 
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Menggabungkan pendapat beberapa ahli, desentralisasi 

berarti penyerahan urusan dan kewenangan, baik legal 

maupun politik, sumber daya dan proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pengelolaan fungsi-fungsi publik, 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang berada di 

bawahnya, seperti pemerintah daerah otonom maupun otoritas 

pembangunan daerah.6 Itulah sebabnya desentralisasi sangat 

erat dipersepsikan sebagai pemindahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah regional atau daerah 

dengan tujuan semakin mendekatkan pemerintah dengan 

masyarakatnya.7 Perspektif berbeda ditawarkan oleh Schakel8 

yang cenderung menganggap sentralisasi sebagai pemusatan, 

sementara desentralisasi sebagai upaya penyebaran dan 

                                                             
6 Rondinelli, D. A. (1980). Government decentralization in 

comparative perspective: Theory and practice in developing countries. 
International Review of Administrative Sciences, 47(2), 133–145. 
doi:10.1177/002085238004700205 

Faguet, J.-P. (2005). Governance from Below: A Theory of Local 
government with Two Empirical Tests. LSE STICERD Research Paper No. 
PEPP12. Retrieved from 
https://are.berkeley.edu/~ligon/ARESeminar/Papers/faguet08.pdf 

Boex, J., & Yilmaz, S. (2010). An Analytical Framework for Assessing 
Decentralized Local Governance and the Local Public Sector. IDG Working 
Paper No. 2010-06. Washington, DC: Urban Institute Center on 
International Development & Governance. 

7 Rodden, J. (2004). Comparative federalism and decentralization: On 
meaning and measurement. Comparative Politics, 36(4), 481–500. 

Watts, R. L. (2005). Comparative conclusion. In A. Majeed;, R. L. 
Watts;, & D. M. Brown (Eds.), Distribution of Powers and Responsibilities 
in Federal Countries (pp. 322-349): Montreal: McGill-Queen’s University 
Press. 

Devas, N. (2008). Decentralisation and the implications for local 
government finance. In N. Devas, M. Alam, S. Delay, R. O. Koranteng, & P. 
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pembagian fungsi dan kewenangan antar beberapa level 

pemerintahan. Menurutnya, kata-kata “pemusatan, 

penyebaran, dan pembagian” lebih tepat dalam 

mendeskripsikan praktek desentralisasi dibandingkan 

“pemindahan atau penyerahan”.  

Praktek desentralisasi tidak hanya terwujud dalam satu 

bentuk. Banyak pakar yang mengemukakan berbagai bentuk 

desentralisasi. Rondinelli9, memiliki dua konsep untuk 

membedakan bentuk desentralisasi. Pertama, pembedaan 

desentralisasi fungsi, yang menyerahkan fungsi dan 

kewenangan tertentu kepada kantor vertikal kementerian yang 

berada di daerah, dan desentralisasi wilayah yang memberikan 

fungsi-fungsi pelayanan publik kepada entitas politik lokal 

seperti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kedua, 

Rondinelli menyebutkan pembedaan bentuk desentralisasi 

yang sifatnya bertahap, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan 

devolusi. Dekonsentrasi merupakan bentuk terendah dari 

praktek desentralisasi karena hanya memindahkan beban 

kerja administratif kepada pemerintah daerah tanpa ada 

kemampuan untuk membuat keputusan. Bentuk tertingginya 

adalah devolusi dimana fungsi pelayanan publik diberikan 

kepada unit regional atau pemerintah daerah yang sama sekali 

tidak memiliki hubungan struktural secara formal dengan 

pemerintah pusat. Sementara, delegasi merupakan bentuk 

moderasi dari devolusi namun lebih tinggi dari dekonsentrasi 

karena melibatkan kewenangan pengambilan keputusan. 

                                                             
9 Rondinelli, D. A. (1980). Government decentralization in 

comparative perspective: Theory and practice in developing countries. 
International Review of Administrative Sciences, 47(2), 133–145. 
doi:10.1177/002085238004700205 
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Pollit, Birchall and Putman (1998)10 memberikan tiga 

macam pembedaan atas bentuk desentralisasi. Pertama, 

pembedaan bentuk yang terdiri atas desentralisasi 

administratif dan desentralisasi politik. Kedua, pembedaan 

yang terdiri atas desentraliasi kompetitif dan non-kompetitif. 

Ketiga, pembedaan atas bentuk desentralisasi internal dan 

devolusi. 

Memperhatikan definisi maupun bentuk-bentuk dari 

desentralisasi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa hal utama dalam pelaksanaan desentralisasi selalu 

terkait dengan penyerahan, penyebaran, atau pun pembagian 

fungsi dan kewenangan. Namun demikian, penyerahan, 

penyebaran, atau pun pembagian fungsi dan kewenangan 

tersebut akan menjadi tidak bermakna tanpa didukung oleh 

pendanaan yang memadai melalui kebijakan desentralisasi 

fiskal11. 

 

2. Desentralisasi Fiskal 

Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

telah diserahkan ke daerah tidak mungkin dapat berhasil 

dengan baik jika tidak diikuti dengan kejelasan pengaturan 

fiskal daerah. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara 

kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas 

Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak 

meliputi kewenangan untuk mengelola 

                                                             
10 Pollitt, C., Birchall, J., & Putman, K. (1998). Decentralising Public 

Service Management. London: Macmillan. 
11   Devas, Nick. "Intergovernmental Fiscal Transfers." Financing Local Government 1 
(2008): 77. 
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pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan 

anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

daerah untuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas 

daerah. Definisi desentralisasi fiskal tersebut sejalan dengan 

yang diberikan oleh Davey:12 

“Fiscal decentralisation is the division of public expenditure 

and revenue between levels of government, and the discretion 

given to regional and local government to determine their budgets 

by levying taxes and fees and allocating resources”. 

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada 

sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi 

sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang 

lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih mengetahui 

kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah 

Pusat. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan 

lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan 

perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi 

masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi, 

karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari 

pembayaran pajak/retribusi tersebut. 

Satu hal penting yang harus dipahami oleh semua pihak, 

bahwa desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan suatu 

tujuan. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen 

yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola 

pembangunan guna mendorong perbaikan pelayanan 

masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah maupun 

                                                             
12Kenneth Davey, Fiscal Decentralization, June 2003, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan
017650.pdf, diakses tanggal 2 April 2015.  
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nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih 

baik diharapkan akan tercipta kemudahan dalam pelaksanaan 

pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada 

kondisi perekonomian yang lebih baik dengan tujuan akhir 

adalah kesejahteraan masyarakat.  

Hal penting lainnya yang juga perlu diketahui adalah 

bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini sangat 

dominan merupakan desentralisasi fiskal di sisi 

pengeluaran/belanja, terutama melalui transfer ke daerah. 

Untuk itu, maka penekanan pada pengelolaan fiskal daerah 

dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk 

membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-

masing daerah. Penerimaan negara sebagian besar masih 

didominasi oleh penerimaan Pemerintah Pusat, karena jenis 

penerimaan yang didesentralisasikan relatif belum 

sepenuhnya bisa diandalkan.  

Perbaikan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal di 

Indonesia pada prinsipnya adalah bagaimana sistem dan 

mekanisme yang ada saat ini terus diperbaiki untuk 

disesuaikan dengan sasaran akhir dari desentralisasi yaitu 

kesejahteraan masyarakat.  

Arah dari kebijakan desentralisasi diharapkan dapat 

menghindari kegagalan dari sistem desentralisasi,13 yaitu 

praktek kebijakan desentralisasi yang justru menciptakan 

inefisiensi perekonomian. Mekanisme atau desain dari 

desentralisasi fiskal yang dapat memperparah inefisiensi suatu 

perekonomian, misalnya terjadi ketika sistem transfer justru 

menimbulkan kondisi soft budget constraint, terciptanya local 

                                                             
13 Prud’homme, R. (1995). ‘On the Dangers of Decentralization’. 

Research Observer, 10, hlm. 201-220 
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capture yang melemahkan akuntabilitas dari sistem 

pemerintahan pada tingkatan yang lebih rendah, serta kondisi 

low transaction costs di tingkat lokal tidak terpenuhi.14 

Terdapat 6 sistem yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Indonesia. 

Keenam sistem tersebut adalah: 

a. Sistem Transfer ke Daerah  

Masalah strategis pada desentralisasi fiskal di 

Indonesia adalah pada sistem transfer antar tingkat 

pemerintahan. Transfer dari pemerintah pusat pada 

prakteknya masih merupakan sumber pendanaan dominan 

pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. 

Sampai saat ini, penerapan sistem transfer di Indonesia 

dicirikan oleh: 1) Kebijakan dan formulasi untuk block 

grants (DAU) dan juga conditional grants DAK, 2) 

Peningkatan cakupan sektor dari dana bagi hasil (DBH) dan 

penerapan earmarked pengeluaran dari alokasi DBH yang 

diterima oleh daerah, serta 3) belum adanya hubungan 

antara transfer dan expenditure assignments atau dalam 

hal ini peningkatan tanggung jawab daerah dalam 

memperkuat kinerja pelayanan publik. 

 

b. Sistem Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pinjaman 

Daerah 

                                                             
14 Tingginya transaction costs bisa diakibatkan dari misalnya 

tingginya uncertainty dari penetapan kebijakan pemerintah daerah yang 
berubah-ubah, dikarenakan tata perundang-undangan yang masih dalam 
taraf pembenahan serta lemahnya enforcement; biaya finansial atau 
administrasi yang lebih tinggi diakibatkan lemahnya kapasitas daerah; 
serta akibat dari informasi yang terpusat ataupun ekslusif untuk setiap 
daerah sehingga tidak ada pembelajaran dari best practices.  
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Pembatasan otonomi dari segi pendapatan cenderung 

berimplikasi pada penetapan berbagai pungutan oleh 

daerah. Sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009, 

pemerintah daerah di Indonesia cenderung menetapkan 

berbagai jenis pajak dan retribusi baru untuk mengurangi 

keterbatasan jenis pajak dan retribusi yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah dalam UU Nomor 18 

Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

34 Tahun 2000.15 Hal ini mengingat, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan 

retribusi baru di luar jenis yang ada dalam undang-undang 

sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 

undang-undang. 

Praktek penetapan berbagai jenis pungutan oleh 

pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan 

pendapatan bukan merupakan kejadian yang hanya terjadi 

di Indonesia. Negara-negara lain di mana pemerintah 

daerahnya memiliki otonomi pajak yang relatif rendah juga 

mengalami peningkatan praktek adopsi retribusi untuk 

menghasilkan pendapatan tambahan.16  

Setelah ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU 

PDRD), pemerintah daerah tidak dapat lagi menetapkan 

jenis pajak dan retribusi baru selain yang telah ditetapkan 

dalam UU PDRD maupun peraturan pemerintah sebagai 

aturan pelaksanaan UU PDRD. Melalui UU PDRD 

                                                             
15 Lewis, B. D. (2003). ‘Tax and Charge Creation by Regional 

Governments under Fiscal Decentralisation: Estimates and Explanations’. 
Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), hlm. 177-192.  

 
16 Bryson, P. J. (2008). User Fees in Local Finance: Performance and 

Potential in the Czech Republic and Slovakia. Eastern European 
Economics, 46(2), hlm.5. 
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dimaksud, keleluasaan pemerintah daerah diberikan 

dalam penetapan tarif pajak daerah dan intensifikasi 

perpajakan daerah sesuai dengan kebijakan dan kondisi 

daerah masing-masing.  

Namun, keleluasaan untuk menentukan tarif pajak 

atau intensifikasi pajak daerah vis a vis penurunan alokasi 

transfer tersebut belum tentu mendapatkan dukungan dari 

daerah. Hal ini sangat tergantung dari kondisi awal 

keuangan daerah dan juga konsensus politik dalam 

mendapatkan dukungan dari daerah.17 Pengalaman 

negara-negara lain menunjukkan pemerintah daerah 

dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer lebih 

memilih "status quo" dalam penerimaan pembiayaan dari 

pemerintah pusat.18 

Sementara itu, dari sisi pinjaman daerah, perubahan 

regulasi dalam bentuk peningkatan batasan defisit 

anggaran daerah (dan juga batasan akumulasi pinjaman), 

menunjukkan bahwa disiplin fiskal belum sepenuhnya 

berjalan, atau sumber penerimaan untuk penyediaan 

barang publik masih terbatas, sehingga menyebabkan 

beberapa daerah memiliki anggaran defisit. Meskipun 

harus diakui bahwa pada sebagian daerah lainnya 

anggaran defisit tersebut hanya terjadi pada saat dirancang 

                                                             
17 Daerah dengan kapasitas perpajakan tinggi, mengacu pada 

sumber daya alam yang melimpah besar atau basis pajak yang luas, 
cenderung akan melobi pemerintah pusat untuk memperluas otonomi 
pajak, sementara pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan 
terhadap dana transfer relatif tinggi cenderung akan mempertahankan 
sistem dana perimbangan yang dominan. 

18 Inanga, E. L. & Osei-Wusu, D. (2004). ‘Financial Resource Base of 
Sub-national Governments and Fiscal Decentralization in Ghana’. African 
Development Review, 16(1), hlm.72. 
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hingga ditetapkan, sementara bila sudah masuk pada 

tahap laporan realisasi sebagian daerah dimaksud justru 

memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang 

relatif besar.  Namun demikian, meskipun menghadapi 

budget constraint dan adanya kebutuhan untuk menutup 

defisit, tetapi banyak pemerintah daerah yang masih belum 

mengoptimalkan berbagai sumber alternatif pembiayaan 

daerah, seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain pemerintah 

daerah belum dapat untuk memilah jenis kegiatan dan 

bentuk pendanaan/pembiayaannya dan proses 

pelaksanaan pembiayaan yang membutuhkan waktu yang 

relatif lama. 

 

c. Pendanaan Terintegrasi  

Salah satu faktor penyebab tidak efektifnya 

pembangunan, karena unit-unit pemerintahan bekerja 

sendiri-sendiri. Aristoteles berkata “The Whole is greater 

than the sum of its parts (Kesatuan itu lebih hebat daripada 

penjumlahan dari masing-masing bagian)”. Hal ini berarti 

bahwa masing-masing unit pemerintahan apabila dapat 

bekerjasama, maka akan menghasilkan kinerja yang jauh 

lebih besar daripada apabila unit-unit tersebut bekerja 

sendiri-sendiri. 

Dalam menjalankan pelayanannya sering terjadi 

organisational boundaries. Menurut Simbolon bahwa  

organisational boundaries atau sekat organisasi terjadi 

dalam hal sangat kurangnya koordinasi dan kerjasama 

antar fungsi, antar level pemerintahan, inter-organisasi, 



36 

 

dan bahkan antara para pihak (Pemerintah dan non-

Pemerintah).19 

Tidak efektifnya fungsi pemerintahan tersebut dijawab 

dengan pendekatan Whole Of Government. Pendekatan 

Whole of Government (WOG) merupakan suatu pendekatan 

yang mengintegrasikan unit-unit pemerintahan dalam 

menjalankan fungsinya. Konsep ini diperkenalkan di 

negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, Australia, dan 

New Zealand. Peter Shergold mendefinisikan WOG20: 

 “Whole of Government berarti unit-unit pelayanan publik 

bekerja melewati batas-batas portfolio untuk mencapai 

tujuan bersama dan respon terintegrasi atas isu-isu spesifik. 

Pendekatan formal dan informal dapat dilakukan. Mereka 

dapat fokus kepada kebijakan pembangunan, manajemen 

program, dan melaksanakan pelayanan” 

WOG dilihat sebagai suatu jalan keluar kepada tujuan 

yang lebih holistik, user-friendly, dan efisien dalam 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan konflik antar 

sektor, area kebijakan, dan level hierarki pengambil 

keputusan.21  

Integrated Funding (pembangunan infrastruktur) harus 

didahului oleh integrated planning (perencanaan 

terintegrasi). Bappenas menekankan perlunya 

                                                             
19 Simbolon, J. (2017). "Critical Systems Thinking Review on 

Decentralized Drinking Water Management in Nauli City, Indonesia." 
Systems Research and Behavioral Science 34(5): 643-653 

20 Shergold, P. (2004). "Connecting Government: Whole of 
Government Responsesto Australia’s Priority Challenges." Management 
Advisory Committee 

21 Aberbach, J. D. and T. Christensen (2005). "Citizens and 
consumers: An NPM dilemma." Public management review 7(2): 225-246. 
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perencanaan pembangunan berbasis money follow 

program, yaitu dengan mengutamakan perencanaan 

program yang selanjutnya diterjemahkan melalui kegiatan, 

output, dan berujung pada pengalokasian input (uang, 

SDM, dan teknologi).22 Untuk itu, diperlukan suatu 

perencanaan yang holistik tematik, spasial, dan 

terintegrasi. Holistik tematik berarti bahwa penyusunan 

dan pelaksanaan program yang menjadi prioritas 

dilakukan dengan koordinasi intensif dan menyeluruh yang 

terpusat pada kegiatan yang relevan. Spasial adalah 

dukungan data dan informasi yang kuat untuk mendukung 

perencanaan program prioritas tersebut, termasuk 

penentuan lokasi yang jelas untuk mendukung proses 

integrasi, monitoring dan evaluasi di lapangan. Terintegrasi 

maksudnya adalah membangun integrasi atas seluruh 

kegiatan agar saling terkait, saling mendukung, dengan 

tujuan mencapai sasaran nasional. 

 

d. Administrasi Pusat dan Penganggaran Daerah 

Isu tentang desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas 

pada sistem penerimaan untuk pemerintah daerah, yaitu 

sistem transfer dan pendelegasian pendapatan atau 

revenue assignments, tetapi juga menyangkut efisiensi dari 

pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada bagian penerimaan 

tidak akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari 

pengeluaran pemerintah, serta pengelolaan fiskal pusat 

                                                             
22 Bappenas (2018). "EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019, 

Kerja Nyata Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian. 
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dan daerah secara terintegrasi. Kebijakan penganggaran 

pada pemerintahan pusat dan daerah merupakan 

reformasi yang relatif baru dilakukan untuk kasus 

Indonesia.23 Perubahan terbaru pada proses administrasi 

penganggaran di tingkat pusat dan daerah adalah 

menyatukan proses penganggaran antara pemerintah 

pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memperkuat 1) 

akuntabilitas dari pengeluaran (input), 2) keterkaitan 

dengan kinerja pemerintah (output), dan 3) keterkaitan 

dengan pancapaian peningkatan aspek kesejahteraan di 

masyarakat (outcome). Disamping itu,  harmonisasi dan 

sinergi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal 

dan perekonomian nasional. 

 

e. Penyediaan Pelayanan publik  

Dalam konteks penyediaan layanan publik, otonomi 

luas untuk tingkat kabupaten/kota belum dikaitkan 

dengan skala ekonomis terkait dengan jenis pelayanan 

publik. Hal yang sama terjadi pada pembagian kewenangan 

untuk provinsi, yang sampai saat ini lebih berfungsi 

sebagai lapisan representasi unit dan fungsi pemerintah 

pusat pada tingkat lokal. Untuk itu, terkait dengan isu 

pemekaran daerah, kriteria benefit costs dari kebijakan 

pemekaran juga tidak disertai oleh kebijakan pemerintah 

pusat untuk tetap mendasarkan penatausahaan pelayanan 

                                                             
23 Harun. (2007). ‘Obstacles to Public Sector Accounting Reform in 

Indonesia’. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 43(3), hlm. 365. Tahap 
pertama desentralisasi, mengacu pada penerapan Undang-Undang No 22 
Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, belum mencakup 
urusan administrasi penganggaran dan pengeluaran.  
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berdasarkan cakupan skala ekonomis dari pelayanan 

publik yang dilakukan.  

Penyediaan layanan publik melalui penerapan standar 

minimal seyogianya mengaitkan antara batasan 

sumberdaya dan penetapan target pelayanan minimal 

sektor.24 Pengaturan pelayanan minimal adalah langkah 

pemerintah pusat untuk mempertahankan kesamaan 

akses pada pelaksanaan layanan dasar, dengan tetap 

mempertimbangkan diskresi bagi pemerintah daerah.25 

Namun demikian, konsep desentralisasi penyediaan 

barang publik yang disesuaikan preferensi lokal, juga 

berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam akses 

dan kualitas pelayanan publik.26 

Karena kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah 

daerah bervariasi untuk menyediakan faktor-faktor input 

sebagai syarat utama tersedia pada unit-unit pelayanan 

dasar, antara lain di Sekolah, Puskesmas, dan Rumah 

Sakit Umum Daerah, maka berakibat belum sepenuhnya 

dapat dipenuhi sesuai dengan standar minimal.  Salah satu 

                                                             
24 Martinez-Vazquez, J., Boex, J. & Ferrazzi, G. (2004). ‘Linking 

Expenditure Assignments and Intergovernmental Grants in Indonesia’ ISP 
Working Paper, 04-05, AYSPS, Georgia State University. Lihat juga 
Brodjonegoro, B. (2004). Indonesia Decentralization After the Revised 
Laws: Toward A Better Future?. Paper presented at the International 
Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited, Hitotsubashi 
University, Kunitachi, Japan. 

25 Namun, Wrede (2006) berpendapat bahwa keseragaman peraturan 
pada sistem terpusat dipandang sebagai kelemahan sentralisasi karena 
preferensi lokal cenderung bervariasi, sebenarnya adalah sebuah alat 
untuk membuat pemerintah pusat akuntabel. Dengan demikian, 
keseragaman penyediaan barang publik akan menjadi pendekatan yang 
lebih efektif secara kelembagaan. 

26 Joumard, I. & Giorno, C. (2005). ‘Getting the Most Out of Public 
Sector Decentralisation in Spain’. OECD Economics Department Working 
Papers, 436, OECD. 
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instrumen kebijakan Desentralisasi untuk mendorong 

percepatan pencapaian pelayanan minimal adalah melalui 

specific grant atau DAK Reguler.  Namun demikian, agar 

kinerja perbaikan layanan semakin efektif, DAU yang 

bersifat block grant dapat diarahkan untuk memenuhi 

kinerja layanan publik di daerah, selain dari DAK reguler. 

Hal ini memperhatikan bahwa DAU merupakan jenis dana 

transfer terbesar dan saat ini output/outcomenya belum 

terkoneksi jelas dengan kinerja perbaikan layanan publik. 

Pada hakikatnya, daerah harus mendokumentasikan 

capaian pelayanan minimalnya dan gap antara pelayanan 

publik dengan capaian standar minimalnya.  Perlu 

dipahami pemerintah daerah bahwa pencapaian pelayanan 

minimal ini adalah kewajiban daerah, dan Pemerintah 

pusat hanya membantu percepatan pencapaian standar 

minimalnya. 

 

f. Sistem Pengelolaan Fiskal Pusat dan Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan 

pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 

membutuhkan harmonisasi siklus pengelolaan keuangan 

daerah yang terkelola dengan baik dan tepat, serta 

terkonsolidasi dengan fiskal nasional. Untuk mendukung 

pengelolaan fiskal daerah secara efisien dan efektif, 

pemerintah perlu memberi pengaturan terkait pengelolaan 

fiskal pusat dan daerah terintegrasi secara efektif, efisien 

dan ekonomis.  

Keselarasan perencanaan anggaran sampai dengan 

tahap pelaporan keuangan daerah yang tersistematis 

dalam bagan akun standar akan memudahkan penyajian 
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statistik keuangan pemerintah. Pedoman ini diharapkan 

memberi konsistensi perencanaan dan penganggaran di 

pemerintahan. Implikasinya adalah kualitas belanja 

pemerintah lebih terukur dan pengawasan target 

pendapatan lebih transparan dan akuntabel.  

Pengendalian APBD yang tertib, terukur, efisien dan 

efektif akan menciptakan laporan keuangan yang andal, 

kinerja instansi pemerintah yang memadai, efektifitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, 

pengamanan barang milik negara, serta terciptanya good 

governance. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam hal perumusan kebijakan, sejak 

awal implementasinya, desentralisasi fiskal di Indonesia 

mengedepankan semangat untuk mengoptimalkan fungsi 

dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan 

ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek 

yang memungkinkan daerah memiliki diskresi untuk 

menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya. 

Hal ini sejalan dengan pendekatan teori Fiscal 

Federalism generasi pertama, dimana pendekatan yang 

dianggap paling ideal adalah dengan memberikan 

kewenangan memungut pajak yang signifikan kepada 

pemerintah daerah. Hal tersebut setidaknya memiliki 2 

(dua) tujuan. Pertama, pemerintah daerah memiliki diskresi 

penuh atas penggunaan PAD, dan kedua, hubungan antara 

pemerintah daerah dengan masyarakat yang semakin 

dekat, karena masyarakat sebagai pembayar pajak akan 

semakin merasa berkepentingan untuk mengetahui dan 
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mengawasi untuk apa pajak mereka digunakan oleh 

pemerintah daerah. 

Namun demikian, apabila mengadopsi teori makro 

ekonomi dari Musgrave (1959)27, dan Samuelson (1954)28, 

mengenai peran pusat dalam melakukan fungsi 

redistribusi pendapatan, serta pertimbangan hambatan 

lain seperti tidak efisiennya biaya pemungutan pajak jika 

dilakukan oleh masing-masing daerah (Devas, 2008)29, 

maka pendapat lain lebih mengedepankan Transfer ke 

Daerah (TKD) sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang 

paling penting, tentu saja dengan catatan TKD yang 

diberikan tetap dapat menjamin keleluasaan atau diskresi 

pemerintah daerah dalam merencanakan dan 

melaksanakan fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan 

kepada mereka. Selain itu, pelimpahan kewenangan 

memungut pajak yang besar bagi pemerintah daerah juga 

memiliki kekurangan dalam hal penanganan ketimpangan 

fiskal. Sumber daya dan tingkat perekonomian tiap daerah 

yang berbeda mengakibatkan munculnya ketimpangan 

fiskal antar daerah.  

Sementara itu, pemerintah pusat yang seharusnya 

mengambil peran pemerataan melalui Transfer ke Daerah 

belum dapat mengoptimalkan perannya tersebut karena 

terbatasnya kapasitas fiskal di pusat sebagai akibat 

                                                             
27 Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance; a study in public economy. 
Kogakusha Co. 

28 Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. The review of economics 
and statistics, 36(4), 387-389. 

29 Devas, N. (2008). Intergovernmental Fiscal Transfers. Financing Local Government, 1, 77. 
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pelimpahan kewenangan perpajakan atau local taxing 

power yang relatif besar kepada pemerintah daerah. Hal ini 

terjadi pada Tiongkok di masa awal implementasi kebijakan 

desentralisasi fiskalnya antara tahun 1980 hingga 1993, 

yang kemudian, sejak 1998, diubah total dengan 

mengembalikan mayoritas kewenangan pemungutan pajak 

kepada pemerintah pusatnya. Kemudian Tiongkok memilih 

menggunakan opsi TKD dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskalnya. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang 

mewarnai pilihan kebijakan desentralisasi fiskal di 

Indonesia. UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti 

oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, dan kemudian juga dilengkapi dengan UU No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang mencabut UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 

Tahun 2000, mencoba menempatkan TKD dan 

kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara 

proporsional. Keseluruhan kebijakan desentralisasi fiskal 

pun selalu diupayakan dapat tetap menjamin diskresi 

daerah, sehingga selain PAD, sebagian besar komponen 

TKD pun bersifat block grant. 

Selanjutnya, selama dua dasawarsa 

mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal 

melalui UU tersebut, pemerintah pusat melihat 

perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang 

memerlukan perubahan dan inovasi-inovasi baru untuk 

semakin mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi 

dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat 
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adil dan makmur. RUU Hubungan Keuangan Pusat dan 

Daerah (HKPD) ingin mengajukan pendekatan baru dalam 

kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. 

Teori Fiscal Federalism generasi kedua melanjutkan 

fokus dari penjaminan otonomi dan diskresi daerah atas 

sumber daya keuangan baik yang dilimpahkan 

kewenangan penungutannya maupun dialokasikan melalui 

TKD, menjadi seberapa signifikan sumber daya-sumber 

daya keuangan tersebut mampu mengedepankan hasil 

(outcomes) yang diharapkan dengan mengedepankan 

pemberian insentif fiskal30. Dengan demikian, tema kinerja 

dan responsibility daerah yang dihubungkan dengan 

instrumen desentralisasi fiskal menjadi bahasan utama.  

Sebagaimana perkembangan teori tersebut, RUU ini 

pun mengajukan pendekatan kebijakan yang berorientasi 

pada optimalisasi pencapaian kinerja daerah terutama 

dalam bersinergi dan berkolaborasi mendukung target 

pembangunan nasional. Pengalokasian DAU dan DAK yang 

mengacu pada kebutuhan pemenuhan pelayanan minimal, 

serta aturan penggunaannya yang akan 

mempertimbangkan capaian kinerja dengan pendekatan 

swing performance dimana pemerintah daerah dengan 

kinerja tinggi akan memperoleh diskresi penuh dalam 

menggunakan TKD yang dialokasikan, sementara 

kombinasi penggunaan antara yang bersifat block grant dan 

tied grant berlaku untuk daerah yang berkinerja sedang 

bahkan rendah, tentunya dengan proporsi yang berbeda. 

Adanya skema insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang 

                                                             
30 Weingast (2009). Second Generation Fiscal Federalism: The 

Implication of Fiscal Incentives. Urban Economics. (65), 279-293.  
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berkinerja baik, dalam RUU ini juga ingin menegaskan 

fokus kebijakan desentralisasi fiskal yang berorientasi pada 

pencapaian kinerja daerah dalam mewujudkan 

peningkatan dan pemerataan layanan kepada masyarakat. 

Beberapa hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bahasan 

sub bab selanjutnya. 

 

3. Desentralisasi Asimetris 

Konsep desentralisasi asimetris muncul ketika 

pemerintah daerah di level yang sama memiliki kewenangan 

atau power yang berbeda terutama pada aspek politik, 

administrasi dan pengelolaan fiskal.31 Salah satu argumen 

yang sering dimunculkan adalah sebagai tools (alat) untuk 

meredam tuntutan dan keinginan daerah untuk memisahkan 

diri yang tentunya membahayakan integrasi nasional.32 Hal 

inilah yang menurut beberapa literatur sedang terjadi di 

Indonesia. Penerapan kebijakan-kebijakan asimetris seperti 

otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh 

dipandang sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang secara 

dominan dipengaruhi oleh motif politik.33  

Aturan-aturan desentralisasi harus berlaku sama kepada 

semua pemerintah daerah. Namun, perlakuan yang sama akan 

memunculkan asimetris outcome (manfaat) karena faktor 

                                                             
31 Congleton (2015) “Asymmetric federalism: constitutional and fiscal 

exchange and the political economy of decentralisation”, in Ahmad, E. and 
G. Brosio (eds.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing 
Limited. 584-607 

32 Smith (2005). The case for asymmetry in Canadian federalism. 
Asymmetry Series, 6, 1– 4. 

33 Lele (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of 
Governance: The Case of Indonesia. Asian Politics and Policy. 11(4), 544-
565.  
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perbedaan budaya, geografis, ekonomi, serta kapasitas sumber 

daya manusia pada setiap daerah, dimana akan ada daerah 

yang memperoleh manfaat dari desentralisasi, namun ada yang 

tidak mampu memperolehnya.34 Menurut Bahl dan Linn, kota-

kota besar lebih memiliki potensi untuk mendapatkan manfaat 

dari desentralisasi dibandingkan daerah-daerah yang lebih 

kecil.35 

Selain itu berdasarkan pengalaman empiris negara-

negara lain, motif politik saja tidak cukup kuat untuk 

menerapkan kebijakan asimetris ini. Bahkan di China dan 

Spanyol misalnya, justru kebijakan desentralisasi asimetris ini 

diarahkan untuk memacu perekonomian daerah dengan 

memberikan pembatasan-pembatasan yang cukup ketat pada 

aspek politik dan administrasinya.36 Sehingga, penerapan 

kebijakan desentralisasi asimetris ini walaupun awalnya 

dimulai dari alasan politik, namun pada prakteknya akan 

diikuti pula dengan kebijakan asimetris dari sisi administratif 

dan fiskal. 

Dari aspek administratif, kebijakan administrative 

asymmetric  ini biasanya bertujuan untuk mengakomodasi 

perbedaan kapasitas dari pemerintah daerah. Seperti di 

Indonesia yang membedakan pemerintah daerah ke dalam 2 

level yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, 

trend asimetris administrasi tidak hanya didasarkan pada level 

                                                             
34 Bird, R., & Ebel, R.D. (2006). Fiscal Federalism and National Unity. In 

Ehthisam Ahmad and Giorgio Brosio (eds.), Handbook of Fiscal Federalism (pp. 499-
520). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

35 Bahl, R. W. & Linn, J. F. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. 
New York, NY: Published for the World Bank [by] Oxford University Press.  

36 Li (2018). Asymmetric decentralization, intergovernmental transfers, and 
expenditure policies of local governments. Frontiers of Economics in China, 13( 2), 
223– 248. 
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pemerintahan saja, namun juga mulai mengarah kepada 

kapabilitas dan kapasitas daerah. Walaupun secara level 

pemerintahan sama, namun demikian kebijakan yang diambil 

bisa berbeda. Sebagai contoh, daerah-daerah yang memiliki 

kompleksitas lebih besar dibandingkan daerah lain, akan 

mendapatkan otonomi yang lebih besar. Seperti di Kolombia 

misalnya, secara administrasi pemerintah daerahnya 

dikategorikan menjadi 3 level, yaitu regional (provinsi), 

metropolitan, dan lokal (local). Hal ini dikarenakan beberapa 

daerah terutama kota-kota besar perlu dilakukan pendekatan 

pengelolaan yang berbeda karena menghadapi masalah 

kependudukan seperti urbanisasi.37 Pendekatan yang lain 

misalnya mengklasifikasikan daerah berdasarkan 

kemampuannya dalam memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, dibandingkan 

dengan daerah lain yang masih tertinggal, daerah yang telah 

mampu memenuhi standar kebijakan pemerintah akan 

diberikan level otonomi yang lebih besar dalam hal belanja 

dan/atau menggali penerimaan.38 

Selanjutnya, kebijakan desentralisasi asimetris juga 

muncul dari aspek pengelolaan fiskal sebagai akibat dari 

political and administrative asymmetric (asimetris politik dan 

administrasi). Menurut OECD (2019), asimetris dalam hal 

pengelolaan fiskal dapat dilakukan melalui 4 (empat) skema 

besar yaitu: 

                                                             
37 OECD (2019). Asymmetric decentralisation: Policy implications in 

Colombia. Working paper. p. 20 
38 Bird, R. and R. Ebel (2007), “Subsidiarity, Solidarity and asymmetry: 

Aspects of the Problem”, in Bird, R. and R. Ebel (eds.), Fiscal Fragmentation in 
Decentralized Countries, Edward Elgar Publishing Limited and World Bank.  
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- Melalui pembedaan belanja/ spending assignment. Dimana 

dalam skema ini, memungkinkan bagi daerah untuk 

diberikan lebih banyak “tugas” dibandingkan dengan daerah 

lain. 

- Melalui pembedaan penerimaan/ revenue assignment. Bagi 

daerah-daerah yang memiliki kapasitas lebih, dapat 

dimungkinkan untuk memiliki otonomi lebih dalam 

melakukan pemungutan perpajakan. 

- Melalui pembedaan dalam skema transfer. Dalam hal ini, 

skema transfer melalui specific transfer grants dapat 

dibedakan terhadap daerah yang mendapat penugasan 

tertentu, atau penggunaan formula yang didasarkan atas 

kriteria tertentu. 

- Melalui pembedaan dalam hal pengaturan fiskal. Misalnya, 

pemberian keleluasaan bagi daerah yang dikategorikan 

mampu untuk melakukan pinjaman atau skema pembiayaan 

lainnya. 

Dalam implementasinya, kebijakan asymmetric ini 

diharapkan mampu menutupi kekurangan yang terjadi ketika 

desentralisasi diterapkan terhadap pemerintah daerah yang 

kondisinya bervariasi. Sebagai contoh, bagi daerah yang 

pelayanan publiknya belum baik, maka pemberian spending 

assignment dan skema transfer nya akan berbeda 

dibandingkan dengan daerah yang telah memiliki pelayanan 

publik yang bagus. Pengaturan asimetris ini diharapkan 

mampu menghindari kesalahan treatment terhadap daerah-

daerah yang dianggap memiliki kapasitas dan berkinerja 
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rendah.39 Namun demikian, penerapan kebijakan 

desentralisasi asimetris ini akan memerlukan effort yang lebih 

besar seperti kriteria pengklasifikasian daerah yang kuat dan 

instrumen transfernya. Dengan kata lain, jika kebijakan 

desentralisasi yang akan diambil menerapkan prinsip-prinsip 

asimetri, maka pola transfer yang saat ini telah diterapkan 

perlu untuk direformulasi. 

 

4. Pajak Daerah 

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan adanya 

beberapa kewenangan atau penyediaan barang publik 

dilakukan oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah. 

Tentunya hal itu harus diikuti pula dengan penyerahan atau 

pemberian kewenangan memungut pajak atau retribusi 

kepada pemerintah yang lebih rendah. Apabila kewenangan 

untuk memperoleh pendapatan lebih rendah dibandingkan 

dengan yang dimiliki oleh tingkat pemerintah yang diatasnya, 

maka akan terjadi ketidakseimbangan kemampuan fiskal 

(vertical fiscal imbalance) antar level pemerintahan yang 

selanjutnya gap tersebut dapat ditutup dengan adanya 

transfer.40  

Untuk itu, perlu dipikirkan jenis  pajak dan retribusi apa 

saja yang sesuai untuk diberikan kepada tiap level 

                                                             
39 Congleton, R. (2006), “Asymmetric federalism and the political economy 

of decentralisation”, in Ehtisham, A. and G. Brosio (eds.), Handbook of Fiscal 
Federalism, Edward Elgar Publishing Limited.  

40 Bird, R. M. (1993). “Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal 
decentralization”. National Tax Journal 46 p.207–227 
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pemerintahan.41 Jenis pajak yang mungkin bagus untuk 

daerah adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) basis 

pajaknya tidak bergerak/tetap dalam suatu wilayah (immobile); 

(b) jenis basis pajaknya terdistribusi merata antar daerah; dan 

(c) mampu menghasilkan penerimaan yang stabil.42 Berbagai 

literatur menyebutkan bahwa pajak properti (tanah dan 

bangunan) adalah jenis pajak yang sesuai kriteria untuk 

daerah. Selain itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang 

objek pajaknya bersifat immobile dan bukan merupakan pajak 

yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Contoh dari jenis pajak 

tersebut adalah pajak hotel dan pajak reklame yang diterapkan 

di Indonesia. 

Namun terdapat beberapa macam pajak yang dikelola oleh 

pemerintah pusat yang bisa diserahkan kepada daerah dengan 

beberapa skema diantaranya adalah pajak pendapatan, pajak 

pertambahan nilai, dan pajak penjualan. Skema pemberian 

kewenangan pajak ke daerah tersebut dapat menjadi indikator 

seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah. 

Terdapat 3 (tiga) skema pemberian kewenangan pajak ke 

daerah yaitu: (1) murni menjadi pajak daerah dimana kontrol 

atas basis dan tarif pajak dimiliki oleh daerah; (2) overlapping 

taxes/piggyback dimana basis pajak merupakan basis pajak 

nasional namun ada bagian daerah dalam menentukan besar 

tarif pajak; (3) bagi hasil pajak dimana basis dan tarif pajak di 

bawah kendali pemerintah pusat untuk kemudian dibagikan 

                                                             
41 Musgrave, Richard A. (1983). “Who Shoud Tax, Where and What?”, In Tax 

Assignment in Federal Countries, Ed. By Charles E. McLure Jr., Canberra: Center 
For Research On Federal Financial Relations, Australian National University.  

42 Ter-Minassian, T. (1997). “Intergovernmental Fiscal Relations in a 
Macroeconomic Perspective: An Overview”. Fiscal Federalism in Theory and 
Practice. T. Ter-Minassian. Washington DC: International Monetary Fund, p.3-24 
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ke daerah dengan porsi tertentu (Anwar Shah, 1994). Terkait 

administrasi perpajakan antarlevel pemerintahan, terdapat 4 

(empat) model yang dapat diterapkan menurut Charles L. 

Vehorn dan Ehtisham Ahmad, yaitu: 

a. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh 

pemerintah pusat, namun terdapat skema bagi hasil dan 

transfer ke daerah; 

b. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh 

pemerintah pusat, namun dengan memberikan 

kewenangan jenis pajak tertentu kepada daerah; 

c. multilevel administration, pusat dan daerah melaksanakan 

administrasi perpajakan dengan disertai skema bagi hasil 

dan transfer; 

d. daerah melakukan administrasi perpajakan sendiri atas 

jenis pajak yang telah diserahkan kewenangannya oleh 

pemerintah pusat. 

Untuk meningkatkan local taxing power dan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah, dapat dilakukan beberapa hal 

diantaranya adalah: (1) memperluas basis pajak; (2) 

menambah jenis pajak; (3) memberikan piggyback tax; (4) 

menyederhanakan jenis pajak; (5) memperbaiki sistem 

perpajakan daerah; (6) menaikkan tarif.   

Overlapping taxes/piggybacking taxes dapat menjadi 

salah satu alternatif penambahan penerimaan daerah. Dalam 

hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan tarif atas 

basis pajak nasional disamping tarif lain yang dikenakan oleh 

pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak 

dikenakan dua macam tarif pajak. Salah satu jenis pajak yang 

dapat diterapkan dengan menggunakan sistem piggyback 
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adalah pajak pendapatan. Namun hal ini tidak berarti bahwa 

terjadi administrasi ganda, dimana setiap level pemerintahan 

melakukan administrasi perpajakan untuk jenis pajak yang 

sama. Penerapan piggyback ini akan lebih baik apabila 

dilakukan harmonisasi dimana pengelolaan administrasi 

perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, 

sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan biaya yang 

mungkin timbul dan ditanggung, baik oleh administratornya 

maupun wajib pajaknya.43 

Dari berbagai teori mengenai tax assignment, dapat ditarik 

suatu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam 

penentuan tax assignment44 , yaitu: (1) prinsip manfaat, yang 

menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi 

dengan benefit yang disediakan pemerintah, harus 

diimplementasikan semaksimal mungkin; (2) sumber-sumber 

pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif 

merata antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daerah tidak 

boleh memiliki basis pajak yang berbeda-beda antar daerah 

untuk membantu meminimalkan kesenjangan fiskal antar 

pemerintah daerah dan mengurangi beban equalization grant; 

(3) sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang 

tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan 

kompetisi pajak antardaerah. Meskipun begitu, tidak semua 

kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat 

dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien; (4) 

pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, 

                                                             
43 McLure, Charles E. (1983). Tax Assignment in Federal Countries. Centre 

for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.  
44 Martínez, Jorge; Vázquez. (2008). “Revenue Assignments in the Practice of 

Fiscal Decentralization” in Núria Bosch & José M. Durán (ed.). Fiscal Federalism 
and Political Decentralization, chapter 2. Edward Elgar Publishing. 
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dalam arti tidak mengganggu kepentingan nasional dan 

internasional, tidak mendistorsi lokasi dari aktivitas ekonomi 

di seluruh wilayah nasional, dan tidak diekspor keluar daerah. 

Sebab, ekspor keluar daerah akan menyebabkan orang yang 

membayar pajak tersebut bukanlah orang yang akan 

menerima manfaat dari pelayanan publik yang disediakan 

pemerintah daerah tersebut; (5) harus ada persyaratan 

kelayakan administratif, sehingga pajak daerah dapat 

diimplementasikan tanpa meningkatkan compliance cost dan 

administrative cost; (6) pajak daerah harus memiliki basis pajak 

yang secara umum stabil; (7)  pajak daerah harus terlihat 

dengan jelas, sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami 

oleh penduduk setempat meskipun pemerintah daerah bisa 

memiliki pemikiran lain tentang hal ini; dan (8) tax assignment 

harus stabil dari waktu ke waktu. Penetapan tax assignment 

yang berubah-ubah dan tidak stabil akan dapat 

mengakibatkan kurangnya keseragaman, kompleksitas yang 

tidak perlu, dan insentif negatif terhadap mobilisasi 

pendapatan. 

Berkaitan dengan konteks Indonesia45, Sidik 

mengutarakan  bahwa secara luas pajak daerah yang baik 

harus memenuhi ketiga belas kriteria ini: 

a. The tax must be suitable as a regional government tax; 

b. The tax must be politically acceptable at national and 

regional levels; 

c. The tax base must not overlap (double taxation); 

d. There is wisdom in avoiding very high tax rate; 

                                                             
45 Sidik, Machfud. 2007. A New Perspective on Intergovernmental Fiscal 

Relations: Lessons from Indonesia's Experience. Jakarta: Ripelge. 
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e. The estimated potential yield of the new revenue source 

should represent  a  substantial  additional  contribution to  

the  present total of local revenue; 

f. The gross costs of collecting the revenue must be acceptably 

small compared to the yield of the revenue; 

g. The tax must not prejudice national economic policies or is 

not heavily redistributive; 

h. The tax must not seriously change the allocation of economic 

resources within the regional government area or between 

regions, nor disrupt intra-or inter-regional trade; 

i. The tax burden must be affordable; 

j. The tax must not be regressive; 

k. The  tax  must  not  unfairly  discriminate  between  particular 

sections of the community; 

l. Ease of administration; and 

m. The tax must not deter taxpayers from taking proper action 

to comply with environmental conservation needs. 

Ketiga  belas  kriteria  pajak  daerah  yang  secara  luas  

telah  diterima  di Indonesia tersebut adalah bahwa pajak 

berada atau muncul dalam wilayah pemerintah  daerah,  

diterima  secara  politis  pada  level  nasional  dan regional,   

tidak   tumpang   tindih   dengan   jenis   pungutan   pajak   

lain,   ada kebijaksanaan untuk menghindari tarif pajak yang 

sangat tinggi, estimasi penerimaan pajak memberikan 

kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah, total biaya 

pemungutan lebih rendah dibandingkan penerimaannya, tidak 

merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi 

sumber daya ekonomi dan mengganggu  perdagangan  dalam  

atau  antar  wilayah,  beban  pajak  terjangkau, tidak harus 
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regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan 

pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam mengambil 

tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi 

lingkungan. 

 

 

5. Retribusi Daerah 

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang 

dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping 

pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan 

kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh 

masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan 

oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa 

yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan 

langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun 

hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk 

menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan 

harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau 

konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi 

masyarakat tersebut. Perbedaan pengertian pajak dan 

retribusi tersebut dapat dilihat dari pendapat Ronald C. 

Fisher46 yang menyatakan bahwa: 

“User charges, prices charged by governments for specific 
services or privileges and used to pay for all or part of the cost of 
providing those services, have always been important but have 

                                                             
46 Fisher, Ronald C. 1996. State and Local Public Finance: Institutions, 

Theory, and Policy. 2nd Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated 
p.174-175. 
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become increasingly so in the past decade. They are to be 
distinguished from financing services through general taxes, 
with no direct relationship between tax payment and service 
received.“ 
 

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu 

pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi 

adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut 

merupakan public goods atau private goods. Public goods 

adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi 

kesempatan konsumsi orang lain (non-rivalry) dan sulit/mahal 

untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar 

untuk mengkonsumsinya (nonexcludable) atau sulit untuk 

menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan 

tersebut (free-rider) atau dengan kata lain layanan tersebut 

disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, 

private goods adalah layanan yang konsumsinya 

mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya 

memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, 

layanan yang bersifat public goods dibiayai dari pajak dan 

layanan yang bersifat private goods dibiayai dari retribusi. 

Praktik pengenaan retribusi di Indonesia tidak berbeda 

dengan yang dilakukan di beberapa negara. Daerah cenderung 

untuk memungut berbagai jenis retribusi, yang sebagian besar 

hasil penerimaannya kurang memadai. Dari berbagai macam 

pungutan retribusi, sebagian menghasilkan penerimaan yang 

cukup besar, khususnya yang dikenakan dengan alasan untuk 

biaya perizinan, walaupun belum sepenuhnya digunakan 

untuk pelayanan kepada penerima izin dan juga bukan untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Namun fokus pengenaan 

retribusi tersebut adalah memperoleh pendapatan untuk 
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tujuan umum, sehingga pada kenyataannya pengenaan 

retribusi tersebut menyerupai pajak atas kegiatan-kegiatan 

yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar retribusi 

yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan 

khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan 

pemungutan retribusi akan sangat tergantung pada jenis 

layanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian 

kewenangan antarlevel pemerintahan termasuk dalam 

penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, 

pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus 

dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak 

kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat 

kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan 

tugas mendasar dari Pemerintah Daerah.  Di sisi lain, masih 

terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam 

pembagian kewenangan, sehingga Pemerintah Daerah dapat 

memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial 

sepanjang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun 

demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan 

layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (prudent) 

dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada 

perekonomian di daerah. 

Sementara itu, untuk jenis retribusi yang dapat dipungut 

dan berpotensi mendapatkan hasil yang besar, pemerintah 

daerah umumnya menunjukkan kebijakan tarif yang lemah, 

tidak berhubungan secara langsung dengan biaya penyediaan 

layanan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap 
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perbedaan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta 

jarangnya dilakukan peninjauan tarif. 

Konsep pengaturan HKPD mencakup konsepsi bahwa 

retribusi sebagai suatu hal yang berbeda dengan pajak, hanya 

dapat dipungut dengan mempertimbangkan pemberian 

layanan yang jelas kepada pembayar retribusi, atau 

mempertimbangkan penerbitan izin yang berkaitan dengan 

kegiatan yang harus dikendalikan untuk kepentingan 

masyarakat. Konsep retribusi dimaksud sama dengan konsep 

retribusi di Indonesia selama ini harus ditentukan dalam salah 

satu dari tiga kategori berikut, yang masing-masing 

dihubungkan dengan tujuan tarif: 

a. layanan umum, untuk masing-masing jenis retribusi 

daerah harus ditetapkan kebijakan tarifnya secara jelas 

dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Kebijakan 

tersebut harus memperhatikan setiap petunjuk dari 

pemerintah pusat untuk sektor yang bersangkutan, biaya 

yang dikeluarkan Pemda dalam pemberian layanan, dan 

pertimbangan kemampuan masyarakat; 

b. layanan komersial, tarif harus ditetapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip komersial untuk mendapatkan keuntungan 

yang layak; dan 

c. biaya perizinan, terbatas pada perizinan dengan 

kepentingan umum yang jelas, yang tarifnya harus 

berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah 

daerah dalam mengatur kegiatan yang diberikan izinnya, 

serta perkiraan biaya eksternal (biaya dampak pemberian 

izin).  

 



59 

 

B Kajian Terhadap terhadap asas/prinsip yang terkait dengan 

penyusunan norma. 

RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan daerah ini disusun dengan menggabungkan 

perubahan 2 (dua) UU, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dalam 

penyusunan norma-normanya, RUU ini menggabungkan asas-

asas yang melandasi dan menginspirasi kedua Undang-Undang 

tersebut. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Asas Tahunan, 

Asas ini merupakan asas mendasar dalam pengelolaan 

keuangan negara. Baik itu pengelolaan transfer ke daerah 

maupun perpajakan daerah merupakan bagian dari 

pengelolaan fiskal nasional yang dikelola secara tahunan. 

Asas ini juga memberikan persyaratan bahwa anggaran 

negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat 

persetujuan dari badan legislatif (DPR). Berdasarkan asas 

ini, maka di dalam RUU ini mengatur bahwa kebijakan dan 

alokasi transfer ke daerah dibahas dan ditetapkan setiap 

tahun bersama dengan DPR; 

2. Asas Universalitas (kelengkapan),  

Asas ini memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan 

terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan 

pengeluaran negara. Asas ini juga mengharuskan agar 

setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh ke 

dalam dokumen anggaran. Oleh karena itu, di dalam RUU 

ini menghendaki agar setiap penerimaan daerah melalui 

perpajakan dan retribusi daerah, maupun penerimaan dari 
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dana transfer ke daerah, baik itu kebijakannya maupun 

alokasinya dituangkan ke dalam peraturan daerah terkait 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun perda APBD; 

3. Asas Equality,  

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan 

dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, dalam 

menentukan tarif pajak daerah seperti Pajak Kendaraan 

Bermotor, muatan RUU ini menerapkan prinsip progresif 

dimana kepemilikan kendaraan ke dua dan berikutnya akan 

dikenakan tarif lebih tinggi. 

4. Asas Certainty,  

Asas ini mensyaratkan bahwa semua pungutan pajak harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga bagi 

yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

Berdasarkan asas ini, maka di dalam pengaturan RUU ini 

diatur bahwa jenis, objek, wajib pajak dan retribusi daerah 

beserta tarifnya harus diatur dalam peraturan daerah.  

5. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil  

Asas ini mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, di dalam rumusan pengaturan RUU ini 

aspek kinerja menjadi salah satu unsur penting yang 

mewarnai pengelolaan transfer ke daerah sebagaimana 

terlihat dalam rumusan baru formulasi maupun penyaluran 

dana transfer ke daerah; 
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6. Asas Efficiency,  

Asas ini mengharuskan bahwa biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

Dengan demikian di dalam RUU ini, beberapa simplifikasi 

dilakukan terhadap pajak dan retribusi daerah. Beberapa 

jenis retribusi yang tidak memberikan hasil besar namun 

berpotensi menghambat pelayanan publik juga dihapus di 

dalam pengaturan RUU ini.  

7. Asas Proporsionalitas,  

Asas ini mengharuskan bahwa pengalokasian anggaran 

dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi 

kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan 

tujuan yang ingin dicapai. Sehingga di dalam menjalankan 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 

RUU ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan 

peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga dalam 

penyediaan data, maupun berkaitan dengan kegiatan 

monitoring dan evaluasi. 

8. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,  

Asas ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam 

pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran, serta 

atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. 

Oleh karena itu, di dalam RUU ini juga mengatur bahwa 

informasi keuangan daerah bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh publik. 

 

C Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang 

Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat. 
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Untuk mencapai Visi Indonesia 2045 menjadi negara yang 

berdaulat, maju, adil, dan makmur, tantangan yang dihadapi 

tidaklah ringan. Saat ini, output perekonomian Indonesia 

sudah mendekati tingkat potensialnya. Untuk itu, dibutuhkan 

bauran kebijakan yang dapat mengakselerasi kinerja 

perekonomian nasional. Namun, upaya mengakselerasi kinerja 

perekonomian menghadapi tekanan kondisi global yang tidak 

menentu dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, 

perekonomian nasional sebagai agregasi dari perekonomian 

daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Perekonomian 

daerah masih belum optimal mencapai output terbaiknya 

sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Daerah masih belum 

mampu mengidentifikasi potensi ekonomi unggulannya, 

sehingga pembangunan ekonomi daerah masih random, belum 

terfokus dan didukung secara optimal. Kontribusi 

perekonomian daerah juga masih timpang dan terkonsentrasi 

di Wilayah Jawa dan Sumatera.  

Pencapaian Visi 2045 tersebut juga menghadapi 

tantangan demografi dengan proporsi jumlah penduduk tua 

yang semakin besar, masalah urbanisasi, dan pertumbuhan 

kelas menengah yang semakin meningkat, namun tidak 

merata diseluruh wilayah tanah air. Di samping itu, 

pembangunan yang telah dilakukan selama ini juga belum 

mampu membuat Indonesia masuk dalam kategori negara 

berpenghasilan tinggi. Indonesia juga dituntut harus mampu 

melanjutkan dan mengakselerasi transformasi struktural di 

tengah pesatnya perkembangan teknologi. Tantangan 

pembangunan ini harus diatasi dalam upaya meningkatkan 

daya saing dan produktivitas Indonesia di tingkat global. 
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Untuk mencapai Visi Indonesia 2045 salah satu yang 

harus diperhatikan adalah arah kebijakan fiskal khususnya 

kebijakan desentralisasi fiskal yang membutuhkan desain agar 

mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab 

tantangan, serta konsisten mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Untuk itu, APBN sebagai instrumen kebijakan 

fiskal perlu didorong lebih sehat serta mampu mengendalikan 

risiko dalam jangka panjang agar fungsi alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi dapat optimal. Pada level regional, APBD sebagai 

instrumen fiskal di daerah perlu untuk dioptimalkan dalam 

mendorong perbaikan layanan dan kesejahteraan. APBD 

menjadi instrumen dalam pengembangan kuantitas dan 

kualitas layanan publik dan perekonomian daerah, bukan 

sebagai tujuan akhir. 

Kebijakan desentralisasi fiskal telah diimplementasikan 

sejak tahun 2001, Proses tersebut diawali dengan pengesahan 

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). 

Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami 

beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu desentralisasi 

fiskal juga tergambar dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Kebijakan tersebut telah banyak mengalami perubahan 

besar yang terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan, baik 

di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu perubahan 

penting adalah pembagian kewenangan dan sistem transfer. 

Penyerahan dan pembagian sumber keuangan tersebut antara 

lain diimplementasikan melalui pengalokasian dana untuk 

daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Faktanya, alokasi TKDD selalu meningkat setiap tahunnya, 

sehingga proses penyelenggaraan otonomi dapat berjalan. 

Secara keseluruhan, porsi TKDD kurang lebih 33,6 persen dari 

total belanja APBN 2019 (Rp826,7 T dari Rp2.461,1 T). Dalam 

5 (lima) tahun terakhir (periode 2016 s.d 2019), rata-rata 

pertumbuhan TKDD mencapai 4,6 persen per tahun yaitu 

Rp710.256,9 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi 

Rp826.772,5 miliar pada tahun 2019. Hal ini merefleksikan 

bahwa Indonesia memberikan kewenangan daerah yang tinggi 

dalam belanja daerah (decentralized expenditures).  

Pendanaan kepada Daerah dilakukan berdasarkan pada 

kebutuhan pelayanan dasar publik dan prioritas daerah dan 

Daerah memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan pos 

belanjanya sesuai dengan preferensi daerah masing-masing 

dengan memperhatikan tanggung jawab peningkatan 

penyediaan layanan publik secara efisien dan disiplin. Hal ini 

sesuai dengan satu asumsi penting pada literatur fiscal 

federalism, yaitu bahwa ‘daerah lebih paham apa yang terbaik 

buat mereka’. Dengan demikian, desentralisasi fiskal 

diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi 

biaya transaksi. Belanja pemerintah daerah paling tidak 

memiliki dampak pada kualitas sektor pelayanan publik dan 
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mendorong iklim yang sehat bagi sektor swasta untuk 

beraktifitas. Belanja yang tidak optimal dapat menyebabkan 

menurunnya fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan 

publik dan regulator, serta berdampak pada berkurangnya 

produktivitas sektor swasta.  

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, 

Pemerintah juga sudah memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya kewenangan 

pemungutan ini, diharapkan dapat memperkuat desentralisasi 

pada aspek pengeluaran yang terutama didanai dari transfer 

ke daerah dan dana desa. 

Namun demikian, dua dasawarsa pelaksanaanya, masih 

terdapat permasalahan yang perlu untuk mendapatkan 

perhatian. Berikut beberapa permasalahan dalam 

implementasi pengaturan desentralisasi fiskal yaitu: 

1. Penyelenggaraan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah 

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan 

desentralisasi fiskal adalah jumlah pendapatan negara 

yang ditransfer ke daerah untuk dibelanjakan oleh Pemda, 

yang dapat diukur dengan rasio transfer terhadap 

Pendapatan Dalam Negeri (PDN). PDN merupakan 

pendapatan Negara berupa pajak dan bukan pajak yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak 

daerah dan retribusi daerah tidak termasuk ke dalam 

bagian PDN, karena kewenangannya diserahkan kepada 

Pemda. Peningkatan rasio transfer terhadap PDN 
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menggambarkan terjadinya peningkatan tingkat 

desentralisasi fiskal. 

Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 

anggaran 2019 terlihat bahwa jumlah dana yang ditransfer 

oleh Pemerintah Pusat ke Pemda mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2010 jumlah TKD sebesar Rp 344,73 triliun 

dan pada tahun 2019 jumlah TKDD sebesar Rp 914,4 

Triliun. Karena sebagian besar dana transfer tersebut 

merupakan dana yang penggunaannya diserahkan kepada 

Pemda, maka berarti Pemda memiliki keleluasaan yang 

besar untuk mengalokasikannya bagi peningkatan 

pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

Tabel II.1 
Besaran Transfer Ke Daerah dan Beberapa Rasionya terhadap 

Penerimaan APBN Tahun 2017-2018 (Rp. Triliun) 

 2017 2018 
Penerimaan APBN (Rp. Triliun) 1.666,38 1.943,67 
A. Transfer ke Daerah dan Dana Desa  (Rp. 
Triliun) 741,99 757,79 

1. Dana Perimbangan  (Rp. Triliun) 654,48 668,64 
1. Dana Transfer Umum (Rp. 

Triliun) 486,82 495,19 

- DAU  (Rp. Triliun) 398,58 401,49 
- DBH  (Rp. Triliun) 88,23 93,7 

2. Dana Transfer Khusus (Rp. 
Triliun) 167,68 173,45 

- DAK Fisik (Rp. Triliun) 62,1 58,15 
- DAK Non Fisik (Rp. Triliun) 105,56 115,3 

2. Dana Insentif Daerah (Rp. Triliun) 7,5 8,23 
3. Dana Keistimewaan DIY  (Rp. Triliun) 0,8 1,0 

- Otsus (Rp. Triliun) 19,44 20,06 
- Dana Desa 59,77 59,86 

   
Rasio Transfer ke Daerah/ Penerimaan (%) 44,53 38,99 
Rasio Dana Perimbangan/ Penerimaan (%) 39,28 34,40 
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 2017 2018 
Rasio DAU/ Penerimaan (%) 23,92 20,66 
Rasio DBH/ Penerimaan (%) 5,29 4,82 
Rasio DAK/ Penerimaan (%) 10,06 8,92 
Rasio Otsus/DAU (%) 1,17 1,03 
Rasio peningkatan jumlah transfer ke daerah 
(%) 3,59 3,08 

  Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2019 

Dari sisi keuangan negara, kebijakan desentralisasi 

fiskal tersebut telah membawa konsekuensi pada 

perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan 

sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada Pemda 

yang diimplementasikan dalam bentuk belanja TKD dalam 

APBN, yang dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 

berdasarkan asas desentralisasi, Pemda diberikan 

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax 

assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue 

sharing), serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal 

dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi 

APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang 

meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pinjaman 

Daerah. 

Selain telah terjadi peningkatan dana yang 

dialokasikan kepada Pemda, terjadi juga penambahan 

komponen dalam alokasi belanja ke Pemda. Pada tahun 

2001, alokasi belanja ke Pemda baru mencakup dana 
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perimbangan, yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK, maka 

sejak tahun 2002, alokasi belanja ke daerah juga 

mencakup dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua47 

dan dana penyeimbang48 (sejak 2004 disebut Dana 

Penyesuaian) yang dialokasikan kepada daerah yang 

menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.  

Adapun pelaksanaan dana bagi daerah adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Pelaksanaan Dana Alokasi Umum 

DAU berperan sebagai instrumen untuk mengatasi 

kesenjangan horisontal (horizontal imbalance) 

antardaerah. Pagu alokasi DAU terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke 

tahun. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya 

rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri 

(PDN neto), dari 25% dalam periode tahun 2001 hingga 

tahun 2003, menjadi 25,5% dalam tahun 2004-2005, 

dan kemudian menjadi 26,0% dalam tahun 2006 dan 

2007. Pada tahun 2010, rasio DAU terhadap PDN neto 

sebesar 26%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 

rasionya naik menjadi 27,7%. Pada tahun 2017 dan 

2018 rasio DAU terhadap PDN Netto meningkat menjadi 

                                                             
47Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 
29Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2003 tentang APBN Tahun 2004. Dana Penyesuaian pada tahun tersebut 
digunakan untuk memberikan tambahan alokasi bagi daerah yang 
mengalami penurunan DAU (non hold-harmless), dan digunakan untuk 
gaji ke-13 PNSD. 

48 Dana penyeimbang merupakan alokasi dana untuk daerah yang 
merupakan inisiatif DPR untuk dimasukkan dalam UU APBN 
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28,7%, dimana sejalan dengan peningkatan rasio DAU 

terhadap PDN tersebut, alokasi DAU meningkat dari 

Rp203,57 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp401,489 

triliun pada tahun 2018. 

Grafik II.1 
Tren Persentase PDN Netto dan Pagu Alokasi DAU 

 
Sumber: diolah dari data Kementerian Keuangan (2020) 

Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, 

pengalokasian DAU dilakukan terutama dalam rangka 

mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan horisontal 

(horizontal fiscal imbalance) antardaerah. Dalam 

perkembangannya, setelah dialokasikan DAU pertama kali 

pada tahun 2001 dengan menggunakan formula DAU, 

terdapat pandangan dari sebagian kalangan bahwa alokasi 

DAU tahun 2001 belum dapat menciptakan keseimbangan 

horizontal fiskal antardaerah tersebut. Pandangan tersebut 

timbul, karena pada kenyataannya masih terdapat daerah-

daerah dengan kapasitas fiskal relatif besar mendapatkan 

alokasi DAU yang relatif besar pula. Untuk menghasilkan 

perhitungan alokasi DAU yang lebih baik dibandingkan 
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tahun sebelumnya, telah dilakukan peninjauan kembali 

atas formula DAU tahun 2001. Terdapat beberapa isu yang 

mencuat secara spesifik dari pengalokasian DAU di 

Indonesia, yaitu penghapusan ketentuan alokasi DAU 

suatu daerah yang tidak boleh lebih rendah dari alokasi 

tahun sebelumnya (no hold-harmless),  ketimpangan 

antardaerah, ketimpangan fiskal antardaerah dan 

pelayanan dasar, inefisiensi belanja pegawai dan formula 

yang dianggap memberikan disinsentif bagi pemungutan 

PAD. Berikut penjelasan mengenai isu tersebut: 

a. Ketimpangan Antardaerah 

Satu hal yang mencuat dalam periode 

desentralisasi adalah bagaimana transfer dana ke 

daerah tersebut semakin memperkuat ketimpangan 

fiskal antardaerah. Data menunjukkan bahwa 

distribusi dana transfer ke wilayah Jawa-Bali dalam 

15 (lima) tahun terakhir terus menurun. Jika pada 

tahun 2001 proporsi dana transfer ke wilayah Jawa-

Bali mencapai 41,5% dari total dana, maka pada 

tahun 2015 proporsi tersebut jauh menurun 

menjadi hanya 33,3%. Seharusnya, penurunan 

proporsi dana transfer ke wilayah Jawa-Bali akan 

membantu mengurangi ketimpangan fiskal 

antardaerah di Indoensia. Banyak metode untuk 

mengukur ketimpangan fiskal antardaerah, yaitu: 

(1) koefisien variasi (KV), (2) indeks williamson (IW), 

(3) rasio pendapatan perkapita maksimum terhadap 

pendapatan perkapita minimum (RMM). Hasil 

perhitungan (lihat Tabel II.2) memperlihatkan 

beberapa hal: 
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1) Angka koefisien variasi memperlihatkan bahwa 

ketimpangan fiskal antardaerah 

kabupaten/kota dalam periode 2001-2010 tidak 

mengalami perubahan. Pada tahun 2001, KV 

terhitung sebesar 1,16 (berarti standar deviasi 

1,16 kali rata-rata) dan pada tahun 2010 KV 

terhitung tetap sebesar 1,16. 

2) Rasio pendapatan perkapita maksimum dengan 

minimum (RMM) memperlihatkan bahwa dalam 

periode 2001-2010 terjadi peningkatan 

ketimpangan. Jika pada tahun 2001 RMM 

adalah 60:1 (pendapatan perkapita daerah 

terkaya adalah 60 kali pendapatan perkapita 

daerah termiskin), maka pada tahun 2010 RMM 

meningkat menjadi 75:1. 

3) Angka Indeks Williamson (IW) ternyata tidak 

memperlihatkan peningkatan ketimpangan 

fiskal antardaerah. Pada tahun 2010, angka IW 

adalah 0,7 sama dengan angka IW pada tahun 

2001. Artinya, diukur dengan IW, ketimpangan 

fiskal antardaerah tidak dapat dikatakan 

semakin besar, namun juga tidak membaik. 

Dari tiga indikator ketimpangan fiskal, dua 

indikator (KV dan IW) menunjukkan bahwa tidak 

terjadi peningkatan ketimpangan fiskal antara 

daerah, namun indikator RMM tidak menyimpulkan 

hal yang sama.  

 

Tabel II.2  
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Tingkat Ketimpangan Fiskal Antardaerah 
 Pendapatan 

per Kapita 
1999/2000 

Pendapatan  
per Kapita 

2001 

Pendapatan  
per Kapita 

2002 

Pendapatan  
per Kapita 

2008 

Pendapatan  
per Kapita 

2010 
Rata-rata 
(rupiah) 

205,044 616,643 705,198 2,505,932 2.838.845 

Koefisien 
Variasi (KV) 

0,76 1,16 1,02 1.13 1,16 

Rasio 
Pendapatan 
Per Kapita 
Maksimum 
dan 
Minimum 
(RMM) 

32:1 60:1 42:1 69:1 75:1 

Williamson 
Index 

- 0,70 0,67 0,70 0,7 

Sumber: Diolah dari data Kemenkeu dan Handra (2005) 

Tingkat ketimpangan fiskal antardaerah dalam 

periode 2001-2010 menunjukkan tidak adanya 

perbaikan. Hal ini tidak berarti bahwa DAU tidak 

memiliki peran. Dalam menurunkan ketimpangan 

fiskal antardaerah, peranan DAU akan terlihat 

dalam menurunkan kesenjangan fiskal antardaerah 

yang ditimbulkan oleh pendapatan daerah lainnya 

terutama PAD dan DBH.  

Tabel II.3 memperlihatkan kesenjangan 

pendapatan antara daerah kabupaten/Kota yang 

berasal dari PAD dan DBH. Pada tahun 2010, 

kesenjangan diukur dengan koefisien variasi adalah 

210%. Apabila DAU yang diterima daerah 

diperhitungkan, koefisien variasi kesenjangan fiskal 

tahun 2010 menurun menjadi 125%. Hal ini 

menunjukkan bahwa peranan DAU dalam 

pemerataan kemampuan fiskal daerah memang 
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sangat besar. Tanpa DAU, maka perbedaan 

kemampuan fiskal antara daerah yang “miskin” 

dengan daerah yang “kaya” sangat lebar. 

Tabel II.3 
Peranan DAU dalam Menurunkan Kesenjangan Fiskal Antar 

Kabupaten/Kota Tahun 2002, 2010 dan 2018 

 APBD 2002 APBD 2010 APBD 2018 

PAD 

+DBH 

PAD 

+DBH 

+DAU 

PAD+DB

H 

PAD+DB

H +DAU 

PAD 

+DBH 

PAD 

+DBH 

+DAU 

Rata-
rata 

199.42
0 

705.19
8 

601.083 2.390.927 674.796 1.417.17
3 

Standar 
Deviasi 

470.18
0 

717.37
7 

1.261.775 2.977.434 2.989.863 3.134.69
4 

Koefisie
n Variasi 

236% 102% 210% 125% 443% 221% 

Sumber: Diolah dari Data Ringkasan APBD 2002, 2010, dan 
2018, Kemenkeu RI. 

 

b. Ketimpangan Fiskal dan Pelayanan Publik 

Antardaerah 

Upaya untuk melakukan pemerataan fiskal 

antardaerah dapat dilakukan dalam berbagai cara. 

Namun demikian, tidak akan pernah ada sistem 

yang dapat melakukan pemerataan secara 

sempurna. Tingkat ketimpangan fiskal akan tetap 

ada di sistem manapun. Untuk itu, tingkat 

ketimpangan fiskal perlu dikelola sejalan dengan 

tujuan dari pembangunan nasional, tahapan proses 
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pembangunan dan ketersediaan sumber daya 

untuk mengoreksi ketimpangan fiskal tersebut. 

Mengelola ketimpangan fiskal untuk lebih dari 

500 daerah kabupaten/kota di Indonesia 

merupakan pekerjaan yang sangat sulit jika semua 

daerah harus dinilai secara regular oleh Pemerintah 

Pusat. Untuk itu, sebuah prosedur yang sistematis 

diperlukan untuk menilai kesuksesan dari program 

pemerataan fiskal.  

Salah satu cara untuk mengelola tingkat 

ketimpangan fiskal adalah dengan melakukan 

pemantauan (monitoring) secara reguler terhadap 

tingkat ketimpangan pelayanan publik antardaerah. 

Perbedaan tingkat pelayanan publik antardaerah 

menjadi salah satu indikator keberhasilan program 

tersebut. Program pengurangan ketimpangan fiskal 

yang sukses dinilai dari keberhasilannya dalam 

membawa tingkat ketimpangan pelayanan publik ke 

level yang dapat diterima. Tingkat ketimpangan 

yang dapat diterima adalah kondisi dimana daerah-

daerah yang miskin pun memiliki tingkat pelayanan 

minimum tertentu. Daerah-daerah kaya boleh saja 

memiliki kemampuan fiskal untuk menyediakan 

tingkat pelayanan yang jauh lebih baik. Namun 

demikian, daerah-daerah yang miskin harus 

memiliki kemampuan fiskal untuk dapat 

menyediakan pelayanan minimum tertentu. 

Pelayanan minimal pada dasarnya dapat 

dikaitkan dengan upaya pencapaian target 

Millennium Development Goals (MDGs) dan 
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kemudian dilanjutkan dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs) di Indonesia. Artinya, 

penyediaan pelayanan di daerah pada tingkat 

standar nasional merupakan suatu upaya untuk 

mewujudkan target MDGs dan SDGs. Untuk itu, 

salah satu cara untuk mengevaluasi keberhasilan 

dari program perimbangan fiskal suatu sistem 

adalah apabila sistem tersebut dapat mendorong 

setiap daerah untuk mencapai target MDGs dan 

SDGs.  

Salah satu indikator dari pelayanan publik di 

daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga 

indikator, yaitu indikator pelayanan pendidikan, 

indikator pelayanan kesehatan dan indikator daya 

beli masyarakat. Indikator di bidang pendidikan 

terdiri dari dua jenis, yaitu Angka Melek Huruf 

(AMH) kemudian dengan perhitungan metode baru 

diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan indikator 

di bidang kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup 

(AHH). Terakhir indikator daya beli masyarakat 

yaitu pendapatan per kapita yang disesuaikan 

dengan tingkat daya beli di daerah (PPP/Purchasing 

Power Pariety).49  

Pemerintah berkewajiban menjamin agar 

pelayanan umum yang sangat mendasar dalam 

bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat 

                                                             
49 Capaian pembangunan di daerah secara keseluruhan termasuk IPM dapat 

dilihat pada sub bab Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah. 
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menjangkau masyarakat secara merata. Pelayanan 

minimal menjadi salah satu sarana untuk 

menjamin dan mendukung pelaksanaan 

kewenangan wajib daerah. Namun demikian, 

ukuran untuk mengestimasi terhadap pelayanan 

kebutuhan secara tepat dan obyektif, sampai saat 

ini belum dapat dilakukan. Belum tersedianya 

secara baik standar minimal dan analisis standar 

biaya menyebabkan sangat sulit  menentukan 

besarnya jumlah kebutuhan daerah. Oleh karena 

itu, perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk 

mengukur kebutuhan berdasarkan analisis standar 

biaya. Namun demikian, dalam jangka pendek hal 

ini belum dapat dilakukan mengingat kebutuhan 

akan data yang sifatnya sangat detail sampai saat 

ini masih belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, 

yang diperlukan dalam jangka pendek adalah 

memperbaiki formula DAU dengan menggunakan 

variable yang tersedia. Dalam jangka menengah 

perlu dilakukan upaya perbaikan atas variabel-

variabel yang dapat mencerminkan proxy 

kebutuhan daerah dengan lebih baik. 

 

c. Inefisiensi Belanja Pegawai 

Jumlah pegawai yang ada di daerah yang terus 

bertambah menyebabkan DAU sebagian besar 

sudah terserap untuk keperluan belanja pegawai 

tersebut, sebagaimana terlihat pada Grafik II.2. 

Bahkan ada kecenderungan jumlah pegawai sudah 

lebih banyak daripada jumlah pegawai yang terkait 
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langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, 

dan berdampak pada biaya gaji yang harus 

ditanggung oleh Pemerintah Daerah, khususnya 

bagi daerah yang tidak memiliki banyak sumber 

penerimaan daerah. Tingginya jumlah pegawai 

merupakan masalah utama dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. Daerah akan menanggung 

ketidakefisienan pegawai tersebut. Untuk 

meningkatkan efisiensi pegawai, Pemda bisa 

mengurangi jumlah pegawai. Namun, kebijakan 

mengurangi jumlah pegawai dalam jangka pendek 

bukan merupakan langkah yang tepat dalam situasi 

dimana tingkat pengangguran masih tinggi. 

Pencapaian efisiensi dengan pengurangan jumlah 

pegawai bisa dilakukan tetapi dalam perspektif 

jangka panjang. Dibutuhkan waktu untuk 

melaksanakan transformasi tersebut. Untuk 

sementara, alokasi DAU harus memperhatikan 

ketidakefisiensian ini dengan mengeluarkan Alokasi 

Dasar (belanja pegawai negeri sipil daerah) dalam 

formula DAU sehingga alokasi DAU harus 

didasarkan pada celah fiskal, yaitu perbedaan 

antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. 

 

Grafik II.2 
Rasio Nasional Belanja Pegawai Daerah terhadap  
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Total Belanja Daerah 

 
  Sumber: Diolah dari data ringkasan APBD tahun 2001, 

2010, 2016, dan 2018, Kemenkeu RI 

d. Variabel DAU memberikan disinsentif bagi 

peningkatan PAD. 

Ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004  

maupun aturan turunannya yaitu PP Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

menyebutkan bahwa kapasitas fiskal terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBH. Dalam 

implementasinya, dikarenakan faktor ketersediaan 

data saat melaksanakan perhitungan, maka 

realisasi PAD 2 tahun sebelumnya (T-2) merupakan 

data yang digunakan dalam perhitungan kapasitas 

fiskal sebuah daerah.  

Penggunaan variabel tersebut dianggap oleh 

sebagian besar daerah memberikan disinsentif 

terhadap pemungutan PDRD daerah, bagi daerah 

yang berkinerja baik dalam pemungutan PDRD, 

maka akan mendapatkan disinsentif dari 

penurunan alokasi DAU karena semakin besar 

faktor pengurangnya.  
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Untuk mengantisipasi hal tersebut, 

pemerintah menerapkan bobot kurang dari 100% 

terhadap PAD dimaksud. Sejak tahun 2012 sampai 

dengan  tahun 2019, bobot variabel PAD di dalam 

perhitungan DAU ditetapkan berada dalam kisaran 

50-70%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

simulasi alokasi DAU, variabel PAD diperhitungkan 

hanya 50%-70% dari realisasinya, untuk 

meminimalisir potensi disinsentif. 

Namun demikian, seyogianya hal tersebut 

tidak dilakukan terus menerus karena pada 

implementasinya tetap tidak mendorong pada 

kemandirian daerah dalam pemungutan PADnya. 

Oleh karena itu, di dalam rumusan RUU HKPD ini, 

ke depan variabel realisasi PAD ini perlu diubah 

menjadi variabel potensi PAD.  

Penggunaan realisasi PAD dipandang kurang 

tepat untuk menjadi dasar perhitungan kapasitas 

fiskal sebab: 

a. Bersifat data masa lalu (historis) yang tidak 

tepat untuk menggambarkan realisasi PAD di 

masa yang akan dating; 

b. Tidak mencerminkan kapasitas fiskal daerah 

yang sesungguhnya; 

c. Cenderung menjadi disinsentif bagi daerah 

untuk senantiasa berupaya meningkatkan 

kinerja pemungutan PDRD, sebab akan 

dipahami bahwa realisasi PAD akan berdampak 

pada penurunan DAU. 
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Hasil simulasi DJPK juga menggambarkan 

bahwa potensi PAD menunjukkan angka yang lebih 

besar dari angka realisasi PAD. Untuk Provinsi, 

rata-rata realisasi PAD terhadap potensi PAD (2016-

2019) adalah sebesar 86,58%, untuk kabupaten 

dan kota rata-rata realisasi PAD terhadap potensi 

PAD (2016-2019) adalah sebesar 69,53% dan 

73,55% sebagaimana terlihat pada grafik di bawah 

ini. 

 

 

 

Grafik II. 3 
Perbandingan Realisasi PAD dan Potensi PAD 

dalam RUU HKPD 

 
Sumber: DJPK, 2020  (data diolah) 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu 

dilakukan peninjauan ulang terhadap rumusan 

formulasi DAU UU 33 Tahun 2004. Rumusan baru 

tersebut seyogianya berbasis kepada kebutuhan riil, 
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tidak memberikan disinsentif kepada daerah, dan 

mendorong pencapaian standar pelayanan minimal.  

 

b. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

 DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Dalam literatur keuangan negara50, sesuai 

dengan namanya, DAK masuk dalam kategori bantuan 

spesifik (specific grant) atau bantuan bersyarat 

(conditional grant). 

Akan tetapi di dalam UU No. 33 Tahun 2004 DAK 

diterjemahkan secara lebih sempit dari specific grant 

pada umumnya. Di dalam implementasinya,51 DAK 

yang dipraktekkan sekarang ini adalah sejenis matching 

grant, yaitu bantuan spesifik yang mensyaratkan dana 

pendamping. Padahal bantuan spesifik itu sangat 

banyak jenisnya, mulai dari bantuan spesifik yang 

diblok untuk bidang pelayanan tertentu sampai kepada 

bantuan spesifik yang dikompetisikan (competitive 

grant). Bahkan matching grant sendiri juga dapat 

dijadikan open-ended matching grant (alokasi per-

                                                             
50 Sidik, M. and Kadjatmiko (2004). Combining Expenditure 

Assignment, Revenue Assignment, and Grant Design in Indonesia’s Fiscal 
Decentralization. In J. Alm, J. Martinez-Vazquez, & S. M. Indrawati (Eds.), 
Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of 
Indonesia: The Big Bang Program and its Economic Consequences (pp. 134-
155). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

51 Handra, Hefrizal, (2005), ‘A Study of Indonesia’s Fiscal Equalisation 
Mechanism in the Early Stages of Decentralisation’, Ph.D Thesis, Flinders 
University of South Australia 
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daerah serta jumlah dana pendamping yang diperlukan 

tergantung kepada tingkat pelayanan yang dibiayai). Di 

samping itu, juga dapat berupa close-ended matching 

grant (alokasi per-daerah dan jumlah dana pendamping 

sudah ditentukan dari awal). 

DAK sebagai kategori bantuan spesifik dapat 

digunakan oleh pusat untuk pencapaian tujuan dan 

prioritas nasional, misalnya untuk mencapai tujuan 

nasional di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur namun urusannya telah 

didesentralisasikan ke daerah. DAK dapat juga 

ditujukan untuk mempengaruhi pola belanja daerah. 

Dengan penggunaannya yang spesifik dan 

mensyaratkan dana pendamping dari sumber 

pendapatan daerah lainnya, akan tersedia sejumlah 

dana yang harus dibelanjakan oleh daerah untuk 

bidang yang mendorong pencapaian prioritas nasional. 

Lebih spesifik lagi, bantuan dapat disediakan oleh  

pemberi untuk mengakomodasi beban pembiayaan bagi 

daerah tertentu, misalnya daerah yang menyediakan 

pelayanan yang juga dimanfaatkan oleh penduduk 

daerah lain. Bantuan spesifik tentunya juga dapat 

disediakan oleh pusat untuk mengakomodasi ke-

khususan daerah tertentu, yang terkait dengan 

ketidakmampuan daerah tersebut untuk membiayai 

pelayanan yang menjadi tujuan nasional. 

Pada tahun 2003, pengalokasian DAK hanya 

mencakup beberapa bidang saja yaitu bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, 

infrastruktur irigasi dan prasarana pemerintahan. 
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Seiring perkembangannya, di tahun 2009 hingga tahun 

2012, terjadi penambahan bidang yang signifikan 

hingga berjumlah 19 bidang. Adapun tambahan bidang 

tersebut diantaranya bidang infrastruktur air minum 

dan sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, 

lingkungan hidup, dan Keluarga Berencana (KB). 

Namun demikian, di tahun 2015 dilakukan kembali 

penyederhanaan bidang dari semula 19 bidang menjadi 

14 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, keluarga 

berencana, perumahan dan pemukiman, infrastruktur 

air minum dan sanitasi, infrastruktur irigasi, pertanian, 

energi perdesaan, kelautan dan perikanan, kehutanan, 

lingkungan hidup, transportasi, sarana perdagangan, 

dan prasarana pemerintahan daerah. Sementara untuk 

tahun 2019, bidang DAK bertambah menjadi 26 bidang 

yang terbagi menjadi 3 jenis sebagaimana berikut: 

a. DAK Reguler, meliputi Pendidikan, Kesehatan dan 

KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan 

pemukiman, Pasar, Industri Kecil dan Menengah, 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan 

Jalan. 

b. DAK Penugasan, mencakup Pendidikan (Vokasi), 

Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, 

Irigasi, Energi Skala Kecil, Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, dan 

c. DAK Afirmasi yang terdiri dari Kesehatan, 

Perumahan dan Pemukiman, Transportasi, 

Pendidikan, Air Minum, Sanitasi. 

Sasaran dan ruang lingkup yang diprioritaskan 

untuk didanai dengan DAK  tahun 2019 adalah:  
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1. Bidang Pendidikan, yang diarahkan untuk 

memberikan bantuan kepada pemerintah daerah 

guna menyediakan sarana dan prasarana 

pendidikan dalam rangka pemenuhan secara 

bertahap standar pelayanan minimal, dan 

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun 

yang berkualitas. 

2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, yang 

diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar, akses dan mutu 

pelayanan kesehatan rujukan, akses dan mutu 

pelayanan kefarmasian, cakupan imunisasi, 

mendukung Jaminan Kesehatan Nasional; dan 

meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. 

3. Bidang Air Minum, yang diarahkan untuk 

mewujudkan akses universal air minum di tahun 

2019 melalui pemanfaatan idle capacity Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun dari 

sistem IKK/PDAM/Komunal, pembangunan baru 

bagi daerah yang belum memiliki layanan air 

minum melalui pembangunan SPAM Jaringan 

Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 

(BJP) dan Penambahan kapasitas dan/atau 

volume dari sarana dan prasarana SPAM 

terbangun, serta memanfaatkan idle capacity 

SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal 

satuan sambungan rumah (SR). 

4. Bidang Sanitasi, yang diarahkan untuk 
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mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 

2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan 

sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa 

pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Terpusat berupa penambahan 

SR terhadap kabupaten/kota yang sudah memiliki 

sistem terpusat skala kota, skala kawasan 

dan/atau skala komunal, pembangunan baru 

SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik, 

pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) Usaha Skala Kecil (USK), dan 

pengadaan alat pemantauan kualitas air sungai 

otomatis dan pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) Setempat, 

Pembangunan SPAL Setempat berupa 

pembangunan tangki septik individu di perkotaan, 

pengadaan truk tinja, pembangunan dan 

optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 

(IPLT), dan peningkatan kualitas sarana sanitasi 

individual swadaya dari akses dasar menjadi akses 

layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi 

Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 

tahun. 

5. Bidang Perumahan dan Permukiman yang 

diarahkan untuk mempercepat pembangunan 

infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana perumahan dan kawasan 

permukiman, meliputi penyediaan perumahan 

yang layak dan terjangkau guna meningkatkan 
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standar hidup.  

6. Bidang Pasar, yang diarahkan untuk 

meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  sarana  

perdagangan  pendukung kelancaran distribusi 

pangan, sarana perdagangan pendukung 

perlindungan konsumen, serta mengembangkan 

sarana pelayanan tera/tera ulang serta 

pembangunan UPTD Metrologi Legal. 

7. Bidang Industri Kecil dan Menengah, yang 

diarahkan untuk mendukung pertumbuhan 

populasi industri kecil dan menengah, dengan 

prioritas pada kabupaten/kota yang memiliki 

potensi industri, serta ikut mendorong persebaran 

perwilayahan industri kecil dan menengah (IKM).  

8. Bidang Pertanian, yang diarahkan untuk 

mendukung peningkatan produksi pangan utama 

padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. 

9. Bidang Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan 

untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

produksi, pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan, pemberdayaan nelayan dan 

pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, 

dalam rangka mengelola sumber daya kelautan 

dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran 

masyarakat kelautan dan perikanan. 

10. Bidang Pariwisata, yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi 
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pariwisata di daerah dalam rangka mewujudkan 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara, dan meningkatkan kontribusinya 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. 

11. Bidang Jalan, yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas jalan Provinsi sebesar 

73,38% dan kabupaten/kota sebesar 62,88%. 

12. Bidang Pendidikan (Vokasi), yang diarahkan untuk  

memenuhi sarana dan prasana untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) berupa: 

a. Tersedianya ruang praktik siswa (RPS); 

b. Tersedianya peralatan praktik 

utama/peralatan praktik produksi 

13. Bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk 

memenuhi sarana prasarana dan alat yang sesuai 

standar di 4 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan 

Provinsi, dan 98 RS Rujukan Regional. 

14. Bidang Air Minum, yang diarahkan untuk 

memenuhi ketersediaan akses ke sumber air 

minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga 

(bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

dan Non-MBR) di kab/kota yang memiliki idle 

capacity yang memadai untuk dibangun. 

15. Bidang Sanitasi, yang diarahkan untuk memenuhi 

sarana-sarana yang menunjang peningkatan 

sanitasi seperti Sambungan Rumah (SR) untuk 

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat, 
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Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) baru, unit tangki septik 

individu di perkotaan, pengadaan truk tinja, 

sanitasi individual pedesaan, TPS, Alat 

Pemantauan Kualitas Air Sungai, dan Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja. 

16. Bidang Jalan (DAK Penugasan), yang diarahkan 

untuk memenuhi pencapaian kondisi Jalan 

Provinsi Mantap: 71,75% dan Jalan Kab/Kota 

Mantap: 60,76%. Lebih dari itu, bidang ini juga 

menyasar peningkatan terhadap aksesibilitas 

menuju kawasan-kawasan strategis nasional 

termasuk kawasan perbatasan, kawasan 

pariwisata dan kawasan industri, serta daerah 

tertinggal dan terwujudnya konektivitas nasional 

melalui  pengembangan jaringan jalan provinsi, 

Kab/Kota dan Jalan strategis daerah (nonstatus). 

17. Bidang Pasar, yang diarahkan untuk 

meningkatkan   kuantitas  dan  kualitas  sarana  

perdagangan  pendukung kelancaran distribusi 

pangan. 

18. Bidang Irigasi, yang diarahkan untuk daerah 

Irigasi, Jaringan Irigasi dan melindungi Daerah 

Hulu Sumber Air Irigasi di 15 Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Prioritas. 

19. Bidang Energi Skala Kecil, yang diarahkan untuk 

meningkatkan rasio elektrifikasi sebesar 96,60% di 

tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang 

berada di Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas di 
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Kabupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan 

dan Daerah Transmigrasi, dengan target 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH) 1,6 MW, Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) 9,9 MWp, dan Biogas 9330 m3. 

20. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang 

diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran 

dari limbah cair dan sampah yang masuk ke 

lingkungan. 

21. Bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk 

memberikan bantuan kepada pemerintah daerah 

untuk menambah pendanaan bagi 

pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas di 7 

Puskesmas perbatasan, dan 249 Puskesmas di 

daerah tertinggal/terpencil/kepulauan. 

22. Bidang Perumahan dan Permukiman, yang 

diarahkan untuk mempercepat pembangunan 

infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana perumahan dan kawasan 

permukiman, meliputi: penyediaan perumahan 

yang layak dan terjangkau guna meningkatkan 

standar hidup, khususnya di wilayah tertinggal, 

perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. 

23. Bidang Transportasi, yang diarahkan untuk 

memberikan bantuan kepada pemerintah daerah 

untuk menambah pendanaan bagi 

pembangunan/penyediaan infrastruktur 

transportasi untuk meningkatkan konektivitas 



90 

 

wilayah. 

24. Bidang Pendidikan (DAK Afirmasi) yang diarahkan 

untuk membiayai daerah tertinggal, terdepan, dan 

terluar (3T), dan kawasan prioritas transmigrasi, 

dengan rincian lokasi prioritas, sebagai berikut: 

a. 122 kabupaten tertinggal (pada kecamatan yang 

memiliki desa tertinggal lebih dari 50% atau 

merupakan kecamatan prioritas daerah 

tertinggal); 

b. Kecamatan yang termasuk dalam lokasi 

prioritas perbatasan negara; 

c. Kecamatan yang termasuk dalam 144 kawasan 

prioritas transmigrasi. 

25. Bidang Air Minum, yang diarahkan untuk 

menyediakan akses ke sumber air minum yang 

layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) dan Non-MBR di kab/kota yang memiliki 

idle capacity yang memadai untuk dibangun, baik 

melalui pembangunan SPAM baru maupun 

peningkatan terhadap SPAM BJP. 

26. Bidang Sanitasi, yang diarahkan untuk 

meningkatkan jumlah penduduk yang 

mendapatkan akses pelayanan sanitasi yang layak 

dan berkelanjutan untuk sarana air limbah. 

Selain perkembangan jumlah bidang yang 

bertambah, alokasi DAK dari tahun ke tahun juga 

meningkat sangat signifikan dalam rentang waktu 3 

tahun, yaitu Rp 58.8 Triliun di tahun 2015 hingga 



91 

 

mencapai lebih dari 2 kali lipat dari alokasi pada tahun 

2012. Pada tahun 2016, total DAK naik lagi menjadi 

Rp89.8 Triliun dan untuk tahun 2018, dengan 

bertambahnya jumlah bidang menjadi 26 (DAK Fisik), 

total pagu yang disepakatipun mengalami peningkatan 

menjadi sebesar Rp173.5 triliun. Perkembangan jumlah 

bidang dan alokasi DAK dapat dilihat pada Grafik II.4 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik II.4 
Perkembangan Jumlah Bidang dan Total Alokasi DAK  

Tahun 2003-2018 

 
Sumber: Diolah dari data Ditjen Perimbangan Keuangan, 

Kementerian Keuangan RI, 2019 
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Selama ini DAK merupakan close-ended grant dalam 

arti jumlah yang akan diterima oleh daerah untuk satu 

tahun anggaran sudah ditentukan dari awal tahun 

anggaran. DAK di Indonesia tidak mencakup berbagai 

jenis specific grant lainnya, seperti bantuan khusus 

tanpa dana pendamping, bantuan defisit, bantuan 

emergensi, dan bantuan belanja modal seperti 

dipraktekkan di beberapa negara lain.  Hal ini terlihat 

dalam APBN 2008, adanya berbagai jenis dana yang 

bersifat bantuan khusus namun tidak dikategorikan 

sebagai DAK, antara lain: 

- Dana tunjangan kependidikan.  

- Dana tambahan sarana dan prasarana Papua 

Barat. 

- Dana tambahan infrastruktur otonomi khusus 

Papua. 

- Dana penyesuaian untuk infrastruktur, sarana dan 

prasarana. 

Dana-dana tersebut tidak dijadikan sebagai bagian 

dari DAK, karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK 

dibatasi hanya untuk kegiatan yang bersifat fisik, 

sebagaimana tertulis pada Pasal 60 ayat (3) PP Nomor 

55/2005 tentang Dana Perimbangan yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai 

administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, 

penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.” 

Pembatasan DAK dalam PP 55 Tahun 2005 

mengakibatkan pemerintah tidak dapat 



93 

 

mengakomodasi berbagai permasalahan dalam inter-

governmental transfer, termasuk tidak dapat 

menampung pemindahan dana dekonsentrasi (kegiatan 

non fisik) yang mendanai urusan daerah menjadi DAK 

yang hanya untuk kegiatan bersifat fisik. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, 

bahwa penggunaan DAK hanya untuk mendanai 

kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan daerah 

sesuai prioritas nasional. Dalam perkembangannya, 

prioritas nasional berkembang sesuai kondisi yang 

terjadi di daerah, misalnya pada Tahun 2003, DAK 

hanya untuk 4 (empat) bidang dan pada Tahun 2019 

ternyata sudah menjadi 26 bidang.  

Perkembangan alokasi DAK dari Tahun 2003 

sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan bahwa 

bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

mendapat porsi alokasi yang relatif besar dibandingkan 

dengan bidang-bidang lainnya. Begitu juga rata-rata 

peningkatan DAK untuk masing-masing bidang 

tersebut tiap tahunnya ternyata juga cukup tinggi.  

Untuk mengetahui apakah bidang-bidang yang 

mendapat porsi alokasi yang besar tersebut merupakan 

prioritas nasional, harus dipadankan dengan prioritas 

nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). 

Di dalam Pasal 40 UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan 

bahwa Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang 

meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria 

teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 
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dalam APBD. Besaran alokasi DAK mempertimbangkan 

kriteria teknis dari masing-masing bidang, termasuk 

karakteristik wilayah dan kemampuan keuangannya. 

Sedangkan kriteria khusus ditetapkan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 

karakteristik daerah. Sementara itu, kriteria teknis 

ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

Selanjutnya di dalam Pasal 41 UU No. 33 Tahun 2004 

juga diatur beberapa hal antara lain: (a). Daerah 

penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping 

sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi 

DAK, (b). Dana Pendamping sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dan (c). Daerah 

dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan Dana Pendamping. 

Hasil penelitian Raksaka Mahi (2010)52 menyatakan 

bahwa di dalam mengalokasikan DAK Pemerintah 

menggunakan beberapa kebijakan umum sebagai 

berikut: 

a. Sebagian besar pemerintah daerah mengkaitkan 

tujuan penggunaan DAK dengan peningkatan 

fasilitas sarana dan prasarana fisik milik 

pemerintah daerah. Tujuan dari jenis transfer DAK 

yang pada dasarnya adalah untuk menstimulasi 

belanja pemerintah daerah dengan menekankan 

pada konsep matching grants belum merupakan 

konsep yang umum bagi banyak pemerintah 

                                                             
52 Mahi, B.R. (2010). Intergovernmental relations and decentralization in 

Indonesia: new arrangements and their impacts on social welfare. Economics and 
Finance in Indonesia, 58 (2), 149-172. 
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daerah. Dalam hal ini, persepsi pemerintah daerah 

terhadap tujuan penggunaan DAK didasarkan 

pada peraturan yang diberlakukan yaitu terkait 

dengan pembatasan penggunaan dana transfer ini 

yang umumnya ditetapkan hanya untuk kegiatan 

yang bersifat fisik. 

b. Keberadaan dana pendamping oleh pemerintah 

daerah sebenarnya juga untuk mengkondisikan 

bahwa kegiatan dengan pembiayaan DAK 

merupakan kewenangan pemerintah daerah yang 

mendapat dukungan dari pemerintah pusat 

karena merupakan prioritas nasional. 

Berdasarkan persepsi beberapa daerah mengenai 

konsep “bottom up”, ternyata lebih kurang 80% 

dari responden pemerintah daerah mendukung 

adanya kebijakan persentase dana pendamping 

yang tidak sama besarnya antardaerah. 

c. Secara umum, formula penetapan alokasi DAK 

yang relatif kompleks (Bappenas 2008) 

menyebabkan hampir tidak ada pengambil 

kebijakan di tingkat daerah yang mengetahui 

secara jelas penetapan alokasi DAK. Dalam hasil 

survei, pemerintah daerah umumnya hanya 

melakukan evaluasi perbandingan jumlah alokasi 

DAK yang juga diterima oleh pemerintah daerah di 

sekitarnya (neighboring municipalities). Pemerintah 

daerah memperbandingkan penetapan alokasi 

DAK untuk daerah yang mengalami pemekaran, 

dan juga pemerintah daerah kota cenderung 
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memperbandingkan alokasi DAK dengan 

pemerintah kabupaten disekitarnya. 

d. Perencanaan program daerah selama ini 

mengasumsikan DAK sebagai salah satu sumber 

penerimaan yang stabil, walaupun jumlah DAK 

yang akan diterima oleh daerah, relatif kurang 

dapat diprediksi dibandingkan dengan jenis 

transfer lainnya, seperti DAU dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Dari hasil survei, kegiatan yang mendapat 

pembiayaan DAK umumnya tidak mendapatkan 

tambahan anggaran dari sumber lainnya, seperti 

dari PAD. Permasalahan pembiayaan kegiatan 

DAK umumnya tidak pada terjadinya tumpang 

tindih program yang dibiayai dengan DAK, tetapi 

lebih pada target dan cakupan program daerah 

yang kurang optimal. Besaran DAK yang diterima 

antar bidang umumnya sangat beragam, dan 

relatif belum ada kesinambungan dengan program 

prioritas perencanaan daerah. 

e. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 71% 

responden di unit pemerintah daerah menyatakan 

tidak diperlukan perubahan terhadap sektor 

alokasi DAK. Dukungan pemerintah daerah untuk 

pembatasan sektor DAK relatif kurang 

memungkinan dikarenakan persepsi DAK sebagai 

bagian dari penerimaan daerah dan bahwa 

pembatasan sektor hanya akan mengurangi 

alokasi DAK daerah. Sebagian besar responden 

pemerintah daerah menganggap pembatasan 

sektor DAK akan berimplikasi pada penurunan 
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bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan 

kegiatan ekonomi di sektor-sektor lain. 

 

Kadangkala dalam praktik untuk bidang-bidang 

tertentu, Pemerintah menentukan dulu alokasi 

minimum (lump-sum) untuk semua pemerintahan 

daerah yang layak, kemudian dana sisanya 

dialokasikan berdasarkan formula yang ditetapkan 

berdasarkan indikator-indikator teknis. 

Isu lain terkait penentuan DAK adalah penentuan 

indikator teknis. Jika kegiatan khusus dan penggunaan 

DAK di bidang tertentu berubah, tentu saja indikator 

teknisnya berubah juga.  Misalnya untuk Bidang 

Pendidikan, Indikator teknis yang digunakan pada 

Tahun 2005 hanya “Jumlah ruang kelas rusak di 

kabupaten/kota”. Sedangkan pada Tahun 2008 

ditambah indikator teknis “Jumlah SD dan SD berbasis 

keagamaan di kabupaten/kota.”  Hal ini terjadi karena 

pada Tahun 2008 penggunaan DAKnya bertambah, 

yaitu selain untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas 

SD termasuk meubelairnya, juga dapat digunakan 

untuk pembelian alat peraga, buku dan prasarana 

teknologi informasi guna meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Perlu diperhatikan bahwa pemilihan indikator 

teknis harus mengacu kepada arah kebijakan DAK 

untuk bidang yang bersangkutan.  Idealnya ke depan, 

harus berdasarkan pencapaian pelayanan minimal 
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nasional.  Menurut Shah dan Thomson53 bahwa untuk 

tujuan mencapai standar minimal nasional diseluruh 

daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi 

adalah bantuan khusus tanpa dana pendamping, yang 

diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana bagi 

standar pelayanan minimum. Selain itu, menurut 

Juanda et al 54, tidak ada masalah dengan dana 

pendamping jika untuk pencapaian pelayanan minimal, 

karena dana APBD (bukan dari DAK) juga diarahkan 

umumnya untuk pencapaian standar minimal, 

sehingga otomatis ada dana pendampingnya. 

Pada awal dilaksanakannya kebijakan 

desentralisasi fiskal, besarnya dana untuk DAK masih 

sangat rendah, namun dengan berjalannya waktu, 

besarnya alokasi DAK untuk daerah menjadi 

meningkat. Selain itu, adanya pengalihan dana-dana 

yang selama ini dikelola oleh kementerian/lembaga 

teknis melalui Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 

untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah ke DAK, juga meningkatkan alokasi DAK 

ke depannya. 

Selain itu pada saat diberlakukannya 

desentralisasi fiskal, tidak ada kepastian tentang 

                                                             
53 Shah, A. and T. Thompson.  (2002).  Implementing Decentralised 

Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road 
Closures, The World Bank. 

54 Juanda, Bambang, Prof. Dr. (Institut Pertanian Bogor), Dr. 
Machfud Sidik (Pakar Desentralisasi Fiskal), dan Dr. Riatu Mariatul 
Qibthiyyah (Universitas Indonesia), (2012), Reformulasi DAU Untuk 
Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant, Tim Asistensi Kementerian 
Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. 
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besarnya alokasi DAK dalam APBN. Hal ini terjadi 

karena dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, 

Pasal 8 dinyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus dapat 

dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk 

membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan 

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN”.  Hal ini 

dapat dimengerti mengingat Undang-Undang tersebut 

dibuat dalam kondisi APBN yang masih masih belum 

pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi tahun 1998. 

Sejalan dengan berlakunya UU No. 33 Tahun 

2004, besarnya DAK dalam APBN lebih memperoleh 

kepastian, walaupun dengan suatu persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 33 

Tahun 2004 : “Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah 

ditetapkan dalam APBN”. PP Nomor 55 Tahun 2005 

yang mendukung pelaksanaan alokasi dana 

perimbangan, memperjelas hal ini menjadi sebagai 

berikut: ”DAK dialokasikan kepada daerah tertentu 

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

bagian dari program yang menjadi prioritas nasional 

yang menjadi urusan daerah”. 

Sebagai konsekuensinya, bidang yang dibiayai oleh 

DAK menjadi bertambah, sejalan dengan meningkatnya 

program-program yang dinyatakan sebagai prioritas 

nasional. Namun demikian, penggunaan DAK di 

berbagai daerah cenderung belum optimal. Berbagai 

faktor turut menyumbangkan terhadap permasalahan 

ini:  
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1. Kegiatan DAK lebih diutamakan untuk kegiatan 

fisik. Hal ini sejalan dengan keinginan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 

2005 yang mengutamakan kegiatan pembangunan 

dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan 

dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik 

pelayanan dasar. Dalam prakteknya, peraturan ini 

mempersulit pemanfaatan DAK di daerah, karena 

berbagai program yang bersifat non-fisik, yang 

mana masih sangat dibutuhkan oleh daerah, seperti 

program penyuluhan keluarga berencana dan 

keluarga sehat, yang juga merupakan prioritas 

nasional, menjadi tidak terbantu oleh DAK. Di pihak 

lain, fasilitas fisik berupa gedung puskesmas di 

daerah mungkin sudah relatif terpenuhi. 

2. DAK tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

daerah, hal ini terjadi karena mekanisme alokasi 

DAK kepada daerah sepenuhnya menggunakan 

perencanaan yang bersifat top-down dan lebih 

daripada itu juga memaksa daerah untuk 

melaksanakannya dengan Juknis yang sifatnya 

sangat detail atau rigid. Hal ini sedikit bertolak 

belakang dengan pesan yang disampaikan dalam 

Pasal 39 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa “DAK dialokasikan kepada 

daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah”. Seyogianya peran 

daerah dalam melaksanakan DAK harus diberikan 

ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan riil daerah. Oleh karena itu, peranan 
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Juknis yang bersifat rigid harus mulai dikurangi 

dan diganti dengan pedoman umum yang bersifat 

lebih luwes dengan memberikan diskresi kepada 

daerah untuk melakukan pilihan-pilihan kegiatan 

sepanjang masih sejalan dengan target dan tujuan 

program yang diberikan dalam DAK. 

Mengingat pentingnya peranan DAK tersebut, sejak 

tahun 2016 Pemerintah telah melakukan revolusi 

kebijakan DAK, yakni dengan merubah mekanisme 

pengalokasiannya dari semula menggunakan 

pendekatan formula based, dengan kriteria umum (aspek 

kemampuan keuangan), kriteria khusus (aspek 

kewilayahan), dan kriteria teknis (aspek kebutuhan 

teknis dari Kementerian/Lembaga), diubah menjadi 

dengan pendekatan proposal based. Diharapkan dengan 

mekanisme tersebut, pelaksanaan DAK dapat sesuai 

dengan kebutuhan daerah. 

 

Tabel II.4 
Jenis dan Besaran Alokasi DAK Operasional 

No DAK Nonfisik APBN-P 2017 APBN 2018 SELISIH 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) - 
(3) 

1 BOS      45.120,00  
                  

46.695,53  
           

1.576  

2 BOP PAUD        3.581,70  
                    

4.070,19  
               

488  

3 
Tunjangan Profesi 
Guru      55.573,40  

                  
58.293,08  

           
2.720  

4 
Tambahan 
Penghasilan Guru        1.400,00  

                        
978,11  

             
(422) 
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Sumber: DJPK, data diolah (2019)  

 

Selain itu, perubahan lainnya adalah dengan 

membagi DAK kedalam dua bagian, yaitu DAK Fisik dan 

DAK Nonfisik. DAK Fisik diperuntukkan bagi kegiatan 

fisik, sedangkan DAK Nonfisik untuk kegiatan 

operasional layanan publik. DAK Nonfisik dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh 

pemerintah sejak tahun 2016 dalam bentuk dana 

transfer ke daerah, sebagai bagian dari Dana Transfer 

Khusus untuk membantu mendanai kegiatan 

operasional tertentu yang menjadi urusan daerah dalam 

rangka mendukung operasionalisasi pelaksanaan 

pelayanan dasar publik bidang kesehatan, bidang 

pendidikan, bidang pelayanan kependudukan, serta 

bidang pelayanan lainnya untuk koperasi dan UKM, dan 

ketenagakerjaan. 

Jenis kegiatan yang mendapatkan alokasi DAK 

Operasional dapat berubah setiap tahun sesuai prioritas 

kebutuhan peningkatan palayanan dasar publik. 

Sebelum tahun 2016, DAK Operasional menjadi bagian 

5 
Tunjangan Khusus 
Guru        1.669,90  

                    
2.129,88  

               
460  

6 BOK 
       6.617,20                      

8.551,23  
           

1.934  

7 BOKB 
           292,80                      

1.808,79  
           

1.516  

8 PK2UKM            100,00  
                        

100,00  
                    

-  

9 Adminduk            750,00  
                        

825,00  
                 

75  
Total   115.105,00  123.451,82  8.346,82  
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dari Dana Penyesuaian yang berupa Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru 

PNSG (TP Guru PNSD), Dana Tambahan Penghasilan 

Guru PNSD (DTP Guru PNSD), dan Proyek Pemerintah 

Daerah dan Desentralisasi (P2D2). DAK Operasional 

2018 sebesar Rp123,45 triliun atau naik sebesar Rp8,35 

triliun (7,25%) dari pagu APBNP 2017 sebesar Rp115,12 

triliun.  

Perubahan fundamental terhadap DAK yang 

dilaksanakan sejak tahun 2016 tersebut hanya didasari 

pada amanat dalam UU APBN yang ditetapkan setiap 

tahunnya mengingat konsep DAK dalam UU 33 Tahun 

2004 adalah berbasis formula seperti tersebut di atas, 

sehingga untuk memperkuat implementasinya, 

reformasi DAK tersebut perlu dituangkan ke dalam 

Rancangan Undang-Undang HKPD. 

 

c. Pelaksanaan Dana Bagi Hasil 

Shared revenue merupakan bentuk dari dana yang 

dibagi hasilkan dan dialokasikan sesuai dengan proporsi 

tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan 

(proportionality of collection) ataupun ditimbulkan 

(incidence) dari penerimaan pemerintah pusat yang 

dimaksud.55 Pengertian dan definisi dari DBH ini juga 

mengindikasikan bahwa fokus dari DBH adalah pada 

pengaturan pembagian vertikal (vertical sharing 

                                                             
55Blochliger, H., and O. Petzold, (2009), “Finding the Dividing Line 

Between Tax Sharing and Grants: A Statistical Investigation”, OECD 
Network on Fiscal Relations across Levels of Government. 
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arrangement) antara pemerintah pusat dan daerah 

terhadap suatu penerimaan negara. 

Dibandingkan dengan jenis Transfer ke Daerah 

(intergovernmental transfer) lainnya, shared revenue 

merupakan dana transfer yang relatif penting didalam 

menjamin level desentralisasi (high degree of 

decentralization) melalui unconditionality dalam 

penggunaan dana.56 Dana transfer DBH umumnya 

bersifat unconditional, dan oleh karena itu DBH 

seharusnya tidak menekankan pada sisi penggunaan 

dari dana yang dibagihasilkan. Penggunaan DBH yang 

diatur dan diarahkan juga akan mengaburkan tujuan 

dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri, yaitu untuk 

menyelesaikan permasalahan kesenjangan fiskal antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical 

imbalance). 

Jenis penerimaan negara bukan pajak dari 

eksploitasi sumber daya alam (SDA) sangat tepat untuk 

dibagihasilkan dan sudah dilakukan sejak tahun 2001. 

Adanya externality di daerah penghasil SDA menjadi 

dasar untuk bagi hasil. Daerah yang dieksploitasi akan 

menanggung biaya recovery yang mahal dan SDA tidak 

bisa diperbaharui. 

DBH yang diterapkan selama ini memiliki issue 

terkait dengan: 1) proporsi bagi hasil, 2) penentuan pool 

                                                             
56Bahl, Roy dan Sally Wallace. (2004). "Intergovernmental Transfers: 

The Vertical Sharing Dimension". International Studies Program Working 
Paper Series, AYSPS, GSU paper0419, International Studies Program, 
Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. 
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of revenue yang dibagihasilkan, 3) eligibility untuk 

daerah penerima DBH, dan 4) alokasi periode PNBP (pool 

revenue) yang dibagihasilkan.  

Tabel II.5 
Porsi Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Berdasarkan Jenis DBH dan Peraturan Terkait 
 UU 33 / 2004 Papua dan 

Papua Barat 
Nanggroe Aceh 
Darrussalam 

 Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah 
Bagi Hasil Pajak       

PPh Individu 80 20 80 20 80 20 
PBB 10 90 10 90 10 90 
BPHTB 20 80 20 80 20 80 
CHT 1) 98 2 98 2 98 2 

Bagi Hasil SDA       
Minyak Bumi 85 15 30 70 30 70 
Gas 70 30 30 70 30 70 
Pertambangan 

Umum 

20 80 20 80 20 80 
Kehutanan 20 80 20 80 20 80 
Perikanan 20 80 20 80 20 80 
Geothermal 20 80 20 80 20 80 

Catatan: 1) basis daerah adalah provinsi 

Sumber: Aceh PEER (Worldbank 2006), Undang-Undang No.21 
Tahun 2001 

 

Tabel II.5 menggambarkan proporsi bagi hasil 

untuk pemerintah pusat dan total proporsi bagi hasil 

untuk pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Khusus bagi hasil pajak PPh Individu 

dan bagi hasil cukai dan hasil tembakau, yang dimaksud 

dengan proporsi bagi hasil daerah adalah bagi hasil 

untuk level pemerintahan provinsi. Proporsi bagi hasil 

pajak cukup besar untuk pajak-pajak yang selayaknya 
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diklasifikasikan sebagai pajak daerah, namun demikian 

proporsi bagi hasil untuk daerah relatif rendah untuk 

pajak yang termasuk sebagai pajak pusat. PBB dan 

BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah dalam 

perkembangannya merupakan proses panjang yang 

dimulai melalui mekanisme bagi hasil terutama dengan 

proporsi bagi hasil PBB dan BPHTB yang memang sudah 

besar untuk daerah. 

Untuk bagi hasil sumber daya alam (SDA), proporsi 

bagi hasil juga terkait dengan pengelolaan sumber daya 

alam terkait oleh daerah. Penetapan provinsi Papua, 

Papua Barat, dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

sebagai wilayah yang memperoleh otonomi yang 

diperluas (otonomi khusus), berimplikasi pada 

penetapan bagi hasil SDA untuk minyak bumi dan gas 

yang lebih besar untuk daerah. 

Tabel II.6 
Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2010 – 2018 

Rp Triliun 201

0 

2011 2012 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 201

8 Dana Bagi 

Hasil 

92.

2 
96.9 111.

5 

88.

5 

103

.9 

78.

1 

90.

5 
88.2 93.7 

Pajak 45.

8 

41.5 48.9 46.

0 

41.

9 

35.

8 

50.

6 

53.7 45.7 
Pajak 

Penghasilan 

10.

9 
13.2 19.4 19.

1 

21.

0 

14.

0 

27.

3 
19.4 29.9 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

27.

1 
28.3 27.6 

24.

8 

18.

7 

19.

0 

20.

5 
19.4 15.7 

Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 

7.8 
0.00

67 
0.2 - - - - - - 

Cukai Hasil 

Tembakau 
1.2 1.4 1.7 2.2 2.2 2.8 2.9 2.9 2.9 
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Rp Triliun 201

0 

2011 2012 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 201

8 Sumber Daya 

Alam 

45.

2 

53.9 62.6 42.

5 

62.

00 

42.

3 

39.

9 

31.6 45.1 
Minyak Bumi 20.

6 

20.6 26.2 15.

5 

24.

1 

20.

0 

18.

0 

8.2 13.3 
Gas Alam 14.

6 

16.7 21.2 13.

8 

18.

8 

  8.44 9.2 
Pertambangan 

Panas Bumi 
0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 0.8 

Pertambangan 

Umum 
7.8 14.5 12.9 11.

6 

16.

4 

20.

1 

19.

4 

11.8

4 
19.8 

Kehutanan 1.8 1.5 1.5 0.9 2.0 1.2 1.5 1.82 1.6 
Perikanan 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0,3 

 Sumber: LKPP (audited) Tahun 2010 s.d. 2018, Kemenkeu, 

2018 

Dalam periode 2010 s.d. 2018, penerimaan bagi 

hasil dari pajak relatif fluktuatif dengan kecenderungan 

menurun. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan 

kewenangan pemungutan untuk PBB, khususnya PBB 

Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB dari Pusat ke 

daerah. Demikian halnya dengan penerimaan bagi hasil 

dari SDA relatif fluktuatif dikarenakan fluktuasi harga 

dan pada akhirnya berpengaruh pada tingkat produksi 

SDA minyak bumi dan gas alam yang merupakan basis 

perhitungan penerimaan untuk sektor minyak bumi dan 

gas alam.  

 

 

 

 

Grafik II.5 
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Perkembangan DBH Pajak (update) Tahun 2012-2018 

 
       Sumber: LKPD Tahun 2012 s.d. 2018 

Grafik diatas menunjukkan perkembangan DBH 

Pajak selama tahun 2012-2018. Perkembangan DBH 

Pajak relatif bergerak turun terutama untuk DBH Pajak 

dari PBB dan BPHTB, seperti terlihat pada grafik lebih 

merupakan kontribusi dari DBH PPH Perorangan. 

Terkait hal tersebut, pengalihan PBB Perdesaan dan 

Perkotaan serta BPHTB menjadi pajak daerah menjadi 

penyebab turunnya penerimaan DBH dari dua jenis 

pajak tersebut.  

Tabel II.7 
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Anggaran Alokasi PBB Bagian Pusat dan Collection Basis (Bagian 
Daerah) serta Biaya Pemungutan:  

Tahun 2009 dan 2010 

Jumlah 
Daerah 

2009 2010 
Rasio DBH 
PBB Lump-
sum terhadap 
Collection 
Basis>0.5 

Rasio Biaya 
Pemungutan 
PBB 
terhadap 
DBH PBB 
Collection 
Basis>0.05 

Rasio DBH 
PBB 
Lump-sum 
terhadap 
Collection 
Basis>0.5 

Rasio Biaya 
Pemungutan 
PBB 
terhadap 
DBH PBB 
Collection 
Basis>0.05 

Provinsi - 8 - 3 

Kabupaten 22 147 9 108 

Kota 9 65 24 56 

Total 26 220 33 167 

 Sumber: Diolah dari Data Kemenkeu 2010 

 

Grafik II.6 
Perkembangan DBH SDA 

  
Sumber: LKTD Tahun 2012 s.d. 2018 
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Dalam hal alokasi DBH Non-Pajak, Grafik II.6 

menunjukkan perkembangan DBH SDA selama tahun 

2012-2018. Dari Grafik II.6, peningkatan DBH Non-

Pajak dari SDA sangat dipengaruhi oleh peningkatan 

alokasi DBH dari gas bumi, minyak bumi dan 

pertambangan umum. Sementara itu, total alokasi DBH 

dari sektor pertambangan panas bumi relatif rendah dan 

perkembangan cenderung flat. Perkembangan total 

alokasi DBH SDA Panas Bumi sangat kontras dengan 

alokasi DBH non-pajak lainnya, yang cenderung secara 

total mengalami trend yang terus meningkat walaupun 

dengan tingkat fluktuasi yang juga cukup tinggi 

terutama untuk penerimaan dari migas dan 

pertambangan umum. 

Cakupan penerimaan bagi hasil sumber daya alam 

hanya mencakup pada penerimaan non-pajak (PNBP) 

dari sektor SDA. Penentuan pool of revenue dari minyak 

bumi dan gas alam didasarkan pada lifting yang 

merupakan bagian pemerintah setelah dikurangi pajak 

di sektor tersebut. Sedangkan alokasi bagi hasil SDA 

untuk pertambangan umum, kehutanan, dan geothermal 

didasarkan jenis penerimaan royalti dan produksi.  

Pada tahun 2018, baik pemerintah provinsi 

maupun pemerintah kabupaten/kota seluruhnya telah 

merealisasikan alokasi DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi 

sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Meskipun 

secara agregat jumlah yang dianggarkan telah 

disalurkan, namun fluktuasi PNBP SDA yang menjadi 

dasar realisasi DBH yang diterima setiap daerah tidak 
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persis sama dengan perkiraan alokasinya. Selain itu, 

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi PNBP 

SDA menyebabkan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH 

di tahun berikutnya. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian anggaran penerimaan daerah yang 

berasal dari DBH dan banyak mendapat keluhan dari 

daerah. Penetapan alokasi DBH dengan memakai dasar 

realisasi PNBP SDA 2 tahun sebelumnya dapat menjadi 

alternatif dalam memberikan kepastian alokasi DBH 

kepada daerah. 

Alokasi bagi hasil tersebut, baik bagi hasil pajak 

maupun bagi hasil sumber daya alam diperuntukkan 

tidak hanya bagi daerah penghasil tetapi juga untuk 

wilayah lain yang bukan penghasil. Terdapat komponen 

bagi hasil yang cenderung bersifat pemerataan yaitu bagi 

hasil yang dialokasikan untuk wilayah lain yang bukan 

penghasil dalam provinsi yang sama. 

 Terkait dengan penetapan daerah penghasil untuk 

DBH SDA minyak bumi dan gas alam, terdapat 

pandangan bahwa daerah yang terdampak eksternalitas 

negatif, yaitu daerah yang berbatasan dengan daerah 

penghasil namun berada di provinsi yang berbeda yang 

lingkungan dan sumber daya alamnya terdampak 

langsung, perlu juga dijadikan sebagai stakeholder 

utama selain daerah penghasil, misalnya daerah dimana 

terdapat lokasi sumur pengeboran minyak bumi dan gas 

alam. Reviu terkait dengan bagian alokasi yang lebih 

besar untuk daerah pengolah sebaiknya dikaitkan 
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dengan perubahan skema alokasi untuk daerah non-

penghasil.  

Daerah non-penghasil mungkin dapat 

diklasifikasikan sebagai salah satu kategori berikut: (i) 

daerah non-penghasil yang berbatasan langsung dengan 

daerah penghasil namun berada di provinsi yang 

berbeda, (ii) daerah non-penghasil yang merupakan 

aktifitas utama pengolahan SDA, dan (iii) daerah non-

penghasil yang bukan merupakan daerah pengolahan 

ataupun berbatasan dengan daerah penghasil terkait 

namun masih terletak dalam satu provinsi. Proporsi 

alokasi untuk setiap kategori daerah non-penghasil 

dimungkinkan untuk tidak sama. Dampak lumpsum dari 

transfer DBH untuk daerah non-penghasil relatif lebih 

menguntungkan daerah dengan luas wilayah kecil dan 

jumlah penduduk yang rendah. 

Dana transfer dari pusat ke daerah seyogianya 

netral (tidak memberi insentif) terhadap pemekaran dan 

inefisiensi. Bagian alokasi yang pembagiannya 

disamaratakan sedikit banyaknya dapat dianggap 

sebagai insentif untuk melakukan pemekaran, walaupun 

di sisi lainnya secara kolektif dalam lingkup provinsi, 

pemekaran akan mengurangi alokasi pemerintah daerah 

non-penghasil sejalan dengan bertambahnya jumlah 

pemerintah daerah di provinsi terkait. Secara umum, 

beberapa studi telah menunjukkan bahwa keinginan 

untuk pemekaran daerah salah satunya dimotivasi oleh 

keinginan mendapatkan dana transfer per kapita yang 
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lebih besar dari Pemerintah Pusat.57 Dana transfer 

seyogianya juga tidak memberi insentif kepada 

inefisiensi anggaran.  

Oleh karena itu, untuk mengurangi disinsentif 

dalam DBH, baik itu yang berasal dari bagian 

pemerataan maupun yang timbul dari adanya kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi alam, strategi kebijakan yang 

diambil dalam RUU ini adalah dengan menerapkan 

pertimbangan kinerja dalam perhitungan alokasi, 

misalnya dalam optimalisasi penerimaan negara dan 

kinerja pemeliharaan lingkungan, atau kinerja lain yang 

terkait dengan pengelolaan DBH di daerah. 

Lebih lanjut, bagian pemerataan DBH juga akan 

diberikan tidak hanya kepada daerah kabupaten/kota 

dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada 

daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung 

dengan daerah penghasil meskipun berbeda provinsi. 

Hal ini sekaligus untuk mengurangi eksternalitas negatif 

dari pengusahaan sumber daya alam. Selanjutnya, 

pengaturan DBH dalam RUU ini juga akan 

memperkenalkan konsep alokasi kinerja yang berkaitan 

dengan kinerja optimalisasi penerimaan dan 

pemeliharaan lingkungan. 

Pengaturan lebih lanjut terkait persentase 

pembagian antara bagian pusat, bagian daerah 

penghasil dan daerah non-penghasil untuk pemerataan 

                                                             
57 DSF. (2007). Costs and Benefits of New Region Creation in 

Indonesia. Final Report. Jakarta: Decentralization Support Facilities 
(DSF). 
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akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam 

penyesuaian presentase pembagian mengikuti dinamika 

perubahan kewenangan dan kondisi penerimaan negara.  

   

2. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 

Dana Otonomi Khusus menjadi bagian hubungan keuangan 

pusat dan daerah sebagai tindak lanjut amanat UU No. 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu No. 1 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang  

Otonomi Khusus Papua, dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Aceh. Selain itu, terdapat pula Dana Keistimewaan 

Yogyakarta. 

Latar Belakang yang mendasari adanya Otonomi Khusus bagi 

Papua selama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua belum sepenuhnya 

memenuhi rasa keadilan, dan belum sepenuhnya memungkinkan 

tercapainya kesejahteraan masyarakat Papua.  

Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam 

Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah 

mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan 

daerah lain. Melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua diberikan status sebagai 

daerah Otonomi Khusus, konsekuensi diberikan status tersebut 

adalah pemberian dana yang mengalir dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah Papua. Sesuai dengan Pasal 34 UU 

Nomor  21 Tahun 2001, Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua 
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Barat dialokasikan setara 2% (dua persen) dari total pagu DAU 

Nasional. Dana Otsus Provinsi Papua dialokasikan pertama kali di 

tahun 2001 sedangkan Dana Otsus Provinsi Papua Barat mulai 

dialokasikan pertama kali di tahun 2009. Sejak dialokasikan 

pertama kali di tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 telah 

digelontorkan dana Otsus sebesar 138,65 Triliun. Selain dana otsus 

tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah mendapatkan 

alokasi TKDD hingga mencapai Rp.702,30 T (2005 – 2021), dan 

dukungan dari Belanja Kementerian/Lembaga hingga mencapai 

Rp.251,29 T (2005 – 2021). 

Grafik II.7 
Total Pendanaan Provinsi Papua dan Papua Barat 

 
Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, Dana Otsus Provinsi 

Papua dan Papua Barat ditujukan terutama untuk pendidikan dan 

kesehatan. Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat juga memperoleh Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam 

rangka Otsus. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) adalah dana  

tambahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada 

setiap tahun anggaran. Untuk Provinsi Papua, DTI dialokasikan 
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pertama kali pada tahun 2006, sedangkan DTI Provinsi Papua Barat 

mulai dialokasikan pertama kali di tahun 2009. DTI ditujukan 

terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur 

konektifitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat seperti 

pembangunan jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, 

sungai, maupun laut. Pendanaan pembangunan infrastruktur juga 

dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan 

penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat dengan daerah lainnya.  

Berbeda dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk 

Provinsi Aceh, yang mendasari adanya otonomi khusus bagi Prov. 

Aceh adalah berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia. Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter 

khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki 

ketahanan dan daya juang tinggi, sehingga Aceh menjadi daerah 

modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui UU 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh status otonomi 

khusus diberikan kepada Provinsi Aceh. Sesuai dengan Pasal 183 

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana  Otsus 

Provinsi Aceh dialokasikan setara 2% (dua persen) dari total pagu 

DAU Nasional. Besaran alokasi setara 2% (dua persen) berlaku di 

tahun ke-1 sampai dengan tahun ke- 15, adapun pengalokasian di 

tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 sebesar 1% (satu persen) 

dari total pagu DAU Nasional. Adapun tujuan diberikan Dana bagi 

Provinsi Aceh antara lain : 

i Meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat; 
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ii Mewujudkan keadilan dalam hal penerimaan hasil-hasil 

sumber daya alam, terutama dalam aspek perimbangan 

keuangan, serta keadilan dalam konteks pembangunan secara 

lebih luas; 

iii Penegakan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, 

serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar serta 

pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan 

iv Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas 

dan jelas, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang 

memungkinkan tercapainya ketiga agenda sebelumnya. 

Dana Otonomi Khusus Aceh digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan 

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sejak dialokasikan pertama kali 

di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 total alokasi Dana 

Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp88,71 Triliun. 

Selain Dana Otonomi Khusus, Pemerintah juga memberikan 

Dana Keistimewaan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai 

kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 

provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan 

hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-

usul menurut UUD Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus 

kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan 
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wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain 

wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang 

pemerintahan daerah.  

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup 

kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan 

kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam UU 

Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan 

tersebut meliputi: 

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang 

Gubernur dan Wakil Gubernur;  

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;  

b. kebudayaan;  

c. pertanahan; dan  

d. tata ruang.  

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan 

kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata 

pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-

tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan 

melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan 

Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta 

yang merupakan warisan budaya. 

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

baik itu oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh lembaga 

independen (KOMPAK, 2019), perlu ada perbaikan serta penajaman 

dalam pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan yang perlu 

dimasukkan sebagai norma dalam RUU HKPD. Hal ini didasari 
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karena masih terdapat beberapa kendala yang menggambarkan 

potret masih lemahnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus selama 

ini diantaranya administrasi keuangan belum optimal, SILPA Dana 

Otonomi Khusus selama ini masih sangat tinggi, Governance yang 

lemah, kekosongan regulasi/peraturan yang mengatur terkait 

otonomi khusus serta belanja untuk pendidkan dan kesehatan 

masih sangat rendah (KOMPAK, 2019). 

Hal-hal baru yang akan menjadi usulan perbaikan dalam 

pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan antara lain: 

a. Peningkatan kualitas perencanaan melalui Rencana Induk 

Jangka Menengah yang memuat target output dan outcome 

serta pembahasan perencanaan yang melibatkan 

Kementerian PPN dan K/L teknis terkait. 

b. Penajaman kualitas penganggaran melalui penganggaran 

berbasis kinerja serta pemisahan sumber dana Otsus dalam 

dokumen penganggaran 

c. Perbaikan kualitas pengalokasian melalui penajaman 

formulasi alokasi serta Alokasi Langsung ke Kab/Kota 

d. Peningkatan Kualitas Penyaluran melalui penajaman syarat 

penyaluran yang mendukung tersedianya dokumen rencana 

kegiatan dan rencana capaian output serta mendorong 

kualitas penyerapan realisasi belanja 

e. Refocusing Penggunaan Dana Otsus dan DTI untuk 

Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi dan 

Pembangunan Infrastruktur konektivitas antar wilayah 

f. Penajaman akuntabilitas pelaporan  dan kualitas monev 

dengan memanfaatkan TI 

g. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Lembaga terkait 

dan APIP 
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Beberapa langkah penguatan tata kelola dana otonomi 

khusus dan dana keistimewaan ini akan diatur dalam RUU 

ini, dan secara lebih detail akan diatur lebih lanjut dalam 

peraturan perundangan turunan dari RUU ini maupun RUU 

Otonomi Khusus Papua yang saat ini juga sedang dalam 

penyusunan. 

 

3. Dana Desa 

Dana Desa dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 72 

ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 

2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-

rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada 

tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan 

rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali 

meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa 

sebesar Rp800 juta. 

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana 

Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang 

bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya 

lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 

22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 

14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 

pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit 

Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain 

itu, Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan 

menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 

2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk 
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miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta 

tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin 

perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 

2017.  

Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun 

mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik. Dalam RUU 

HKPD ini, Dana Desa akan menjadi bagian dari Transfer ke Daerah 

dan diharapkan mampu mempertajam capaian kinerja Desa melalui 

pengaturan pengelolaan Dana Desa yang berbasis kinerja.  

 

4. Dana Dekonsentrasi 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan 

tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas 

desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat di daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan kedua 

asas tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di 

daerah.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mendefinisikan Dekonsentrasi sebagai 

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada gubernur dan  bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
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Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintahan Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat di daerah bertujuan untuk menjembatani dan 

memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.  

Penyelenggaraan asas Dekonsentrasi ini memberikan 

konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Hal ini sejalan 

dengan prinsip money follow function, dimana setelah melakukan 

pelimpahan sebagian urusannya, Pemerintah Pusat juga 

menyerahkan pendanaan untuk mendanai program/kegiatan yang 

dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah 

melalui Dana Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah didanai dari APBN melalui bagian 

anggaran kementerian/Lembaga.  

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui 

APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang 

akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas 

dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan 

ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota 

berdasarkan asas tugas pembantuan. 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga dimaknai 

sebagai bentuk intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah melalui kewenangan urusan yang dimiliki dalam rangka 

mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar 

terpeliharanya keutuhan NKRI. 

Kementerian/Lembaga selaku institusi Pemerintah yang 

menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan 
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pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar 

pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis dan 

mencapai sasaran. 

Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi masih terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu menjadi perhatian seluruh 

Kementerian/Lembaga diantaranya: 

a. Pengalokasian Dekonsentrasi harus memperhatikan 

pembagian urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

karena masih ditemukan beberapa jenis kegiatan 

Dekonsentrasi yang tidak sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Pusat (saat ini sudah menjadi kewenangan daerah); 

b. Pengalokasian Dekonsentrasi perlu didorong untuk 

mendukung pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pembangunan di daerah; 

c. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan 

tersebut perlu disusun dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan 

kebutuhan pembangunan daerah; dan 

d. Sinkronisasi dan sinergi perencanaan program/kegiatan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu 

diperkuat. 

Alokasi Dana Dekonsentrasi selama kurun waktu 2014 s.d. 

2021 menunjukkan penurunan, kecuali pada tahun 2015 dan 

2018. Rata-rata penurunan per tahunnya mencapai 10%. 

Penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 

40% dari tahun sebelumnya. 

Grafik II.9 
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Perkembangan Dana Dekonsentrasi Tahun 2014-2021 (Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 

 

 

 

Grafik II.10 
Perkembangan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2014-2019  

(Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 

Dari sisi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan 

pada Grafik II.10, terlihat bahwa selama kurun waktu 2014 s.d. 

2019 penyerapan Dana Dekonsentrasi cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2015 yang hanya sebesar 78% 
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dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 90%. Namun penyerapan 

dana dekonsentrasi kembali meningkat menjadi 79% pada tahun 

2016 sampai dengan penyerapan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 

96%. Rata-rata penyerapan per tahunnya adalah 84%. 

Grafik II.11 
Perkembangan Dana Dekonsentrasi per K/L Tahun 2014-2021  

(Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 

Pada tahun 2021 dari total 15 (lima belas) 

Kementerian/Lembaga terdapat 3 Kementerian yang memperoleh 

anggaran Dana Dekonsentrasi terbesar yaitu Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. 

Kementerian Pertanian mendapatkan dana sebesar Rp1,26 triliun 

(36% dari total Dana Dekonsentrasi); Kementerian Kesehatan 

mendapatkan dana sebesar Rp1,19 triliun (33% dari total DD) dan 

Kementerian Sosial mendapatkan alokasi dana sebesar Rp23 miliar 

(7% dari total DD). Berikut porsi Dana Dekonsentrasi untuk seluruh 

Kementerian/Lembaga pada TA 2021. 

Grafik II.12 
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Porsi Dana Dekonsentrasi per K/L TA 2021 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 

 

Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementan dalam kurun waktu 

2014 s.d. 2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 Kementan 

memperoleh anggaran Dekonsentrasi yang paling besar. 

Berdasarkan RKA-K/L Tahun 2021 terdapat 8 kegiatan besar 

Dekonsentrasi di Kementan sebagai berikut: 

a. Penguatan penyelenggaraan penyuluhan. 

b. Perbenihan hortikultura. 

c. Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan. 

d. Pengelolaan perlindungan tananman pangan. 

e. Pengelolaan sistem perbenihan tananman pangan. 

f. Pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. 

g. Pemantapan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan. 

h. Perlindungan hortikultura. 
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Berikutnya, dalam kurun waktu yang sama Dana 

Dekonsentrasi Kemenkes cenderung tetap jumlahnya, namun 

terjadi peningkatan yang sangat besar pada tahun 2021 

dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan RKA-K/L Tahun 

2021, terdapat 8 kegiatan besar Dana Dekonsentrasi Kemenkes 

sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung 

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga 

c. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan 

Zoonotik 

f. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 

g. Surveilans dan Karantina Kesehatan 

h. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga  

 

Dana Dekonsentrasi Kemensos selama kurun waktu 2014 s.d. 

2021 cenderung tetap dengan sedikit fluktuasi, namun pada tahun 

2020 dan 2021 mengalami penurunan sangat besar. Berdasarkan 

RKA-K/L Tahun 2021, Dana Dekonsentrasi Kemensos digunakan 

untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraaan Program Sembako 

b. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga 

Harapan 

c. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana 

d. Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan 

e. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat 

f. Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial 

g. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum 
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h. Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu 

i. Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi 

j. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 

Dilihat dari implementasinya, bentuk program/kegiatan 

Dekonsentrasi adalah pembinaan dan pengawasan.  

Program/kegiatan Dekonsentrasi yang bersifat pembinaan dan 

pengawasan ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dimana pendekatan kegiatan Dekonsentrasi 

dilakukan dari sisi urusan pemerintahan dan bukan lagi 

pendekatan Fisik dan Non Fisik. Urusan pemerintahan yang di 

dekonsentrasikan adalah urusan pemerintahan baik dalam rangka 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) maupun dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sehingga 

berdasarkan hal tersebut, Dana Dekonsentrasi perlu didudukkan 

kembali dalam RUU HKPD ini agar sejalan dengan pengaturan 

kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014. 

 
5. Dana Tugas Pembantuan 

Meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah 

memiliki tugas masing-masing, namun ada kalanya pemerintah 

pusat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk 

melaksanakan tugasnya. Salah satu bentuk hubungan antar-level 

pemerintah ini adalah Tugas Pembantuan.  

Secara formal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mendefinisikan Tugas Pembantuan sebagai 

penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
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sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi. Kemudian mengikuti prinsip money follow function, maka 

Pemerintah Pusat juga menyerahkan Dana Tugas Pembantuan 

untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ditugaskan ke Pemerintah 

Daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Dana Tugas 

Pembantuan sebagai  dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua 

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas 

Pembantuan. 

Pada era sentralisasi Dana Tugas Pembantuan bersama 

dengan Dana Dekonsentrasi merupakan porsi terbesar dari Belanja 

Pusat ke Daerah. Seiring dengan pemberlakuan desentralisasi fiskal 

2 (dua) dekade yang lalu porsi Dana Tugas Pembantuan menyusut 

jika dibandingkan dengan Dana Desentralisasi.  

Meskipun usianya sudah puluhan tahun, bukan berarti 

pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan tanpa masalah. Pergeseran 

sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi terdesentralisasi 

telah menyebabkan banyak masalah. Pemeriksaan dengan Tujuan 

Tertentu yang dilakukan BPK pada tahun 2009 menemukan banyak 

penyimpangan dalam penatausahaan Dana Tugas Pembantuan, 

diantaranya: 

a. Perencanaan: 

§ proses perencanaan dan penganggaran program dan 

kegiatan Dana Tugas Pembantuan kurang 

memperhatikan pola pembagian urusan pemerintahan; 

§ perencanaan penetapan alokasi dan lokasi Dana Tugas 

Pembantuan belum transparan dan akuntabel; 

b. Implementasi: 
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§ sebagian Dana Tugas Pembantuan digunakan untuk 

membiayai urusan daerah; 

§ terdapat Dana Tugas Pembantuan yang 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pemda lain; 

c. Pertanggungjawaban: 

§ pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Tugas 

Pembantuan belum dilaksanakan sesuai ketentuan; 

§ barang milik negara yang bersumber dari Dana Tugas 

Pembantuan belum sepenuhnya 

dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai ketentuan. 

Meskipun pemeriksaan tersebut sudah lama dilakukan, 

namun temuan-temuan tersebut tampaknya masih relevan. 

Permasalahan yang sampai sekarang masih ada adalah proses 

penganggaran Dana Tugas Pembantuan yang dianggap tidak 

transparan. Indikasi tidak akuntabel-nya penganggaran seakan 

makin diperkuat dengan seringnya Dana Tugas Pembantuan 

dianggarkan untuk membiayai urusan daerah dan mendorong 

double financing.  

Sebagaimana digambarkan oleh Grafik II.13, dalam kurun 

waktu 2014 s.d. 2018, Dana Tugas Pembantuan selalu turun 

kecuali pada tahun 2014 dan 2015. Rata-rata penurunan per 

tahunnya mencapai 24%. penurunan paling tinggi terjadi pada 

tahun 2016 yang mencapai 36% dari tahun sebelumnya. 

 

Grafik II.13 
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Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2014-2018 
(Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

Sebagaimana Grafik II.13, dari 14 (empat belas) Kementerian 

yang mendapatkan DTP, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

jumlah terbesar dialokasikan untuk Kementerian Pertanian, 

Kementerian PuPera, Kemenkes. Kementerian Pertanian 

mendapatkan dana sebesar Rp60,4 triliun (62% dari total DTP); 

Kementerian PuPera  mendapatkan dana sebesar Rp8,8 triliun (9% 

dari total DTP); dan Kementerian Kesehatan mendapatkan dana 

sebesar Rp7,9 triliun (8% dari total DTP). Adapun Kementerian lain 

jumlah DTP nya terbilang kecil. 
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Grafik II.14 
Porsi Dana Tugas Pembantuan TA 2018 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

Alokasi Dana Tugas Pembantuan Kementan dalam kurun 

waktu 2014 s.d. 2018 terus mengalami penurunan kecuali tahun 

2014 dan 2015. Rata-rata penurunan Dana Tugas Pembantuan 

Kementan selama kurun waktu tersebut mencapai 23% per tahun. 

Selanjutnya berdasarkan Permentan tentang Pengelolaan Dana 

Tugas Pembantuan, Dana Tugas Pembantuan Kementan digunakan 

untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil 

Tanaman Pangan; 

b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 

Ramah Lingkungan; 

c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman 

Perkebunan Berkelanjutan; 

d. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis 

Peternakan Rakyat; 

e. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran 

Hasil dan Investasi Pertanian; 

f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 
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g. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan 

Pertanian; dan 

h. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat. 

Jika dilihat sekilas kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi urusan 

daerah. 

Berikutnya, dalam kurun waktu yang sama Dana Tugas 

Pembantuan KemenPUPera cenderung tetap jumlahnya dan hanya 

sedikit berfluktuasi. Rata-rata penurunan Dana Tugas Pembantuan 

KemenPUPera dalam kurun waktu tersebut hanya mencapai 0,1% 

per tahun. Dan berdasarkan Permen PU Nomor 15 Tahun 2011, 

Dana Tugas Pembantuan KemenPUPera digunakan untuk: 

a. Sumber Daya Air; 

b. Bina Marga; 

c. Perkotaan dan Perdesaan; 

d. Air Minum; 

e. Air Limbah; 

f. Persampahan; 

g. Drainase; 

h. Pemukiman; 

i. Pembangunan Gedung dan Lingkungan; 

j. Jasa Konstruksi; dan 

k. Kegiatan Penataan Ruang. 

Berikutnya, dalam kurun waktu 2014 s.d. 2015 Dana Tugas 

Pembantuan Kemenkes cenderung tetap dengan sedikit fluktuasi 

ringan dan semenjak tahun 2016 Kemenkes tidak menerima Dana 

Tugas Pembantuan. Terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebesar 36% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya, Dana Tugas 

Pembantuan Kemenkes digunakan untuk membiayai kegiatan sbb: 
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a. Bantuan Operasional Kesehatan. 

b. Bina Upaya Kesehatan. 

c. Pegendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 

Dari evaluasi di atas, nampak bahwa pada implementasinya 

Dana Tugas Pembantuan tidak hanya digunakan untuk kegiatan 

fisik, namun juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

bersifat non fisik seperti pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam 

Pasal 94 ayat (7) UU Nomor 33 Tahun 2004, dimana memandatkan 

bahwa Dana Tugas Pembantuan hanya bisa digunakan untuk 

mendanai kegiatan yang bersifat fisik (belanja modal). Oleh karena 

itu dalam pengaturan RUU ini, penggunaan Dana Tugas 

Pembantuan akan diperluas untuk kegiatan yang juga bersifat non-

fisik. 

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan menjadi 

(tiga), yaitu Absolut, Konkuren dan Pemerintahan Umum. Dimana 

untuk urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 

antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, 

sebagai konsekuensinya perlu pengaturan Dana Tugas 

Pembantuan lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan pembagian 

urusan yang baru tersebut. Sehingga, sebagai solusi dari berbagai 

masalah pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, Undang-Undang 

HKPD perlu memuat ketentuan mengenai pembentukan peraturan 

tentang pengalihan DTP Urusan Daerah menjadi DAK. Selain itu, 

untuk memberikan kepastian perlu juga ditetapkan batas waktu 

penerbitan peraturan tersebut. 
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6. Pinjaman Daerah 

Sebagaimana sektor privat, sektor publik-pun membutuhkan 

instrumen pinjaman untuk membiayai belanjanya dalam 

menyediakan kebutuhan masyarakat (publicly-provided goods). 

Secara formal, pinjaman daerah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 

adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima 

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. 

Selanjutnya, para ahli berbeda pendapat mengenai pinjaman 

pemerintah, sebagian menentang, tetapi sebagian lainnya 

mendukung. Para ekonom aliran Klasik pada umumnya menentang 

utang pemerintah. Alasannya adalah kebijakan ekspansi fiskal 

(yang ditandai dengan tingginya utang pemerintah) dapat memicu 

penurunan investasi swasta. Fenomena ini dikenal dengan istilah 

Crowding Out. Secara lebih rinci yang dimaksud degan Crowding 

Out adalah keadaan dimana peningkatan belanja pemerintah yang 

dibiayai utang meningkatkan Aggregate Demand (AD) secara 

signifikan, kemudian kenaikan AD akan memicu tingginya 

kenaikan tingkat suku bunga (i). Pada akhirnya, kenaikan tingkat 

suku bunga (I ) akan menyebabkan investasi swasta turun.58 

Selain itu, ada pula ekonom aliran Neo Klasik yang menentang 

utang pemerintah. Penentangan tersebut dicetuskan oleh David 

Ricardo dan diperbarui oleh Robert Barro, dikenal dengan doktrin 

Ricardian Equivalence. Doktrin tersebut menyebutkan 

bahwasannya pinjaman pemerintah saat ini sama dengan pajak di 

masa depan. Dengan kata lain, di masa depan pemerintah akan 

menaikkan pajak untuk membayar utang. Mengantisipasi hal 

                                                             
58 Dornbusch, Rudiger;   Stanley   Fischer;   Richard   Startz (2011), 

“Macroeconomics,” 11th edition, McGraw-Hill, hal.262-264. 
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tersebut, pengusaha dan rumah tangga akan mengurangi konsumsi 

dan menabung. Turunnya konsumsi akan menyebabkan 

permintaan total (Aggregate Demand) turun, sehingga dampak 

peningkatan belanja pemerintah yang dibiayai utang menjadi tidak 

terlihat. Kesimpulannya usaha pemerintah untuk meningkatkan 

belanjanya dengan cara berutang tidak memiliki dampak apa-apa 

terhadap Aggregate Demand.59 

Sedangkan dukungan atas utang pemerintah datang dari 

ekonom J.M. Keynes dan pendukungnya. Keynes berpandangan 

ketika perekonomian tidak berada pada kondisi full employment 

(tidak beroperasi pada kapasitas penuh), maka pemerintah perlu 

melakukan penganggaran defisit (deficit budgeting).60 Selain 

Keynesian ada pula aliran Post Keynesian yang mendukung utang 

pemerintah. Yang paling terkenal adalah Model Pertumbuhan 

Harodd-Domar.61 

Terlepas dari perdebatan para ahli, pinjaman memiliki arti 

yang strategis bagi pembangunan daerah. Terbatasnya pendapatan 

daerah menjadikan peran pinjaman dalam penyediaan 

infrastruktur menjadi vital. Sebagaimana diketahui, infrastruktur 

telah menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak bagi 

                                                             
59 Ibid, hal. 335-338. 
60Sardoni, Caludio (2013), “How to deal with the public debt, ideas 

from Keynes, Lerner, Domar and Hicks”.  
61Todaro, Michael P.; Stephen C. Smith (2012), “Economic 

Development,” 11th edition, Addison-Wesley, Hal. 112-114. 
Model tersebut menyebutkan pertumbuhan ekonomi (∆Y/Y) 

ditentukan oleh rasio tabungan terhadap pendapatan (s) dan rasio kapital 
terhadap output (k), secara matematis dinotasikan sbb: 

∆Y/Y = s/k 
Adakalanya s tidak memadai untuk mencapai ∆Y/Y, keadaan seperti 

ini disebut saving gap. Dan untuk menutup saving gap, para ekonom Post 
Keynesian berpendapat pemerintah dapat mendanainya dengan pinjaman 
luar negeri. 
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daerah. Global Competitiveness Report 2015-2016 menempatkan 

infrastuktur Indonesia pada peringkat ke-62 dari 140 negara. Di 

kawasan Asia Tenggara infrastruktur Indonesia berada di bawah 

Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), Thailand 

(peringkat 44). Namun masih lebih baik dari Vietnam (peringkat 76), 

Filipina (peringkat 90), dan Kamboja (peringkat 101).62 

Sayangnya baru sedikit daerah yang menggunakan pinjaman 

sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur. Total pinjaman 

daerah di Indonesia diperkirakan hanya sebesar 0.049% PDB (2018) 

– sangat rendah untuk negara dengan level PDB menengah (middle 

income country). Sebagai perbandingan: rata-rata pinjaman daerah 

di negara berkembang adalah 5% PDB (2000); India 23.8% PDB 

(2003-2004); Mexico 2.9% (2011). 

Lebih lanjut, Grafik II.15 menunjukkan dalam kurun waktu 

2014 s.d. 2018 jumlah Pinjaman Daerah baru cenderung 

mengalami kenaikan, kecuali tahun 2016 yang mengalami 

penurunan sebesar -38%. Dan kenaikan paling tinggi terjadi pada 

tahun 2018 yaitu sebesar 212% dari tahun sebelumnya. 

 

Grafik II.15 

                                                             
62World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2015–

2016”, Hal. 10-11. 
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Utang Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 (Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

Kemudian, pada tahun 2018,  dari 542 jumlah daerah hanya 

52 (9,6%) daerah yang mempunyai pinjaman daerah. Lalu, 

sebagaimana digambarkan oleh Grafik II.16, dari 52 daerah 

tersebut hanya ada 33 daerah yang jumlah pinjamannya tergolong 

besar (di atas Rp20 miliar).  

Grafik II.16 
Utang Pemerintah Daerah TA 2018 Berdasarkan data 

Realisasi APBD (Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 
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Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya pembiayaan 

Pemerintah Daerah di Indonesia dengan menggunakan sumber 

pinjaman yaitu:  

§ Pemda lebih suka menggunakan Transfer ke Daerah sebagai 

sumber pendanaan; 

§ Persyaratan lama, prosedur yang berbelit, dan tingkat suku 

bunga Pinjaman Daerah yang tinggi.  

§ Kehati-hatian pemerintah mengingat telah ada beberapa 

pemerintah daerah di luar negeri yang mengalami gagal 

bayar; 

§ Pasar sekunder utang di dalam negeri belum berkembang 

sehingga calon debitur enggan memberi pinjaman kepada 

daerah. 

Sebagai solusi dari permasalahan ini, Pemerintah telah 

membentuk Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). RIDF 

sendiri bisa digambarkan sebagai mekanisme pembiayaan 

infrastruktur daerah melalui lembaga financial intermediary dalam 

bentuk pinjaman berfasilitas (tingkat bunga yang 

kompetitif/rendah, tenor pinjaman yang fleksibel, prosedur  

sederhana, dll) dengan resiko minimum.  

Sebagai lembaga perantara pembiayaan keuangan (financial 

intermediary), pelaksana RIDF memiliki dua tujuan utama yakni 

menyediakan dan menyalurkan pinjaman kepada daerah secara 

efisien dan mengembangkan kemampuan pendanaan jangka 

panjang yang berkesinambungan dengan melibatkan sektor swasta 

maupun pasar modal. 

Saat ini RIDF dilaksanakan oleh PT SMI yang merupakan 

transformasi dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang modal 

awalnya berasal dari Penanaman Modal Negara (PMN). Selanjutnya, 
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modal PT SMI direncanakan juga bersumber dari: Government 

Guarantee, Penerbitan Obligasi Bebas Pajak, Subsidi Bunga, 

Penerbitan Obligasi oleh Pemerintah yang dananya diteruskan, 

Instrumen Sumber Dana Infrastruktur Bebas Pajak, Pinjaman dan 

Hibah dari Dalam dan Luar Negeri, dan Sekuritisasi. 

Selain permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat permasalahan lainnya dalam pengaturan tentang 

Pinjaman Daerah yang ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004. Jenis Pinjaman Jangka Menengah yang disebutkan dalam 

Undang-Undang tersebut tidak dikenal dalam literatur keuangan 

publik maupun keuangan privat. Terlebih lagi istilah Pinjaman 

Jangka Menengah bertentangan dengan PP Nomor 70 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang hanya 

mengkategorikan Pinjaman menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan 

Kewajiban Jangka Panjang. Lebih lanjut, kesimpangsiuran istilah 

ini akan membingungkan daerah sebagai institusi pelaksana 

peraturan. Oleh karenanya, RUU HKPD perlu mempertegas jenis 

Pinjaman Daerah lebih kepada penggunaan pinjaman yang dapat 

berupa pinjaman dalam rangka pengelolaan kas dan pembangunan 

infrastruktur, sekaligus mensimplifikasi prosedur yang dianggap 

berbelit dengan menyatukan persetujuan DPRD dengan 

pembahasan APBD. 

Selanjutnya, pilihan instrumen pinjaman yang ada belum 

menyebutkan secara jelas dibolehkannya produk pembiayaan 

syariah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini 

menyebabkan, pemerintah daerah yang lebih cenderung untuk 

menggunakan produk syariah tersebut belum dapat 

merealisasikannya.  

Selain itu, nomenklatur Pinjaman Daerah yang memasukkan 

sumber dana yang berasal dari masyarakat melalui skema 
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penerbitan surat berharga daerah juga dipandang kurang sesuai 

dengan taksonomi yang berlaku pada APBN. Obligasi maupun 

Sukuk dipandang sebagai instrumen yang setara dengan pinjaman, 

bukan merupakan bagian dari pinjaman. Dengan demikian, di 

dalam RUU ini nomenklatur Pinjaman Daerah akan disesuaikan 

menjadi Pembiayaan Utang Daerah yang terdiri atas pinjaman 

daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.   

 

7. Hibah Daerah 

Sekilas Hibah Daerah hampir sama dengan DAK, sama-sama 

sudah ditentukan penggunaannya. Perbedaannya Hibah bersifat 

temporer sedangkan DAK bersifat reguler. Selain itu, pengelolaan 

Hibah dianggap lebih akuntabel karena ada proses pemeriksaan 

sebelum pencairan Hibah.  

Selanjutnya, UU Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan Hibah 

sebagai Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara 

asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 

Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik 

dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, 

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 

kembali. 

Instrumen Hibah Daerah sendiri sebenarnya merupakan 

instrumen yang sudah cukup lama ada akan tetapi jumlahnya 

masih terbilang kecil. Dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi 

penurunan besaran Hibah Daerah yaitu sebesar Rp6,2 triliun 

(tahun 2017) dan Rp1,9 triliun (tahun 2018). Sebagaimana 

digambarkan oleh Grafik II.17, penurunan Hibah Daerah ini berasal 

dari penurunan Pinjaman yang Diterushibahkan dan Pendapatan 

Dalam Negeri (PDN) yang Diterushibahkan. Pada tahun 2017 dan 
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2018 Pinjaman yang Diterushibahkan berjumlah masing-masing 

Rp2,4 triliun (turun 14% dari tahun 2016) dan Rp217 miliar (turun 

91% dari tahun sebelumnya). Lebih lanjut, pada tahun 2017 dan 

2018, PDN yang Diterushibahkan berjumlah masing-masing Rp3,3 

triliun (turun 37% dari tahun 2017) dan Rp1,5 triliun (turun 54% 

dari tahun sebelumnya). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik II.17 
Penerimaan Hibah Daerah Tahun 2016-2018 (Rp. Miliar) 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 
 

Selanjutnya,  sebagaimana digambarkan oleh Grafik II.18, 

porsi terbesar hibah daerah digunakan untuk Hibah Nationwide 

Water Program (Air Minum). Jumlah hibah ini mencapai Rp796,3 

miliar (41% dari total Hibah Daerah 2018). Kemudian, di urutan 

kedua, Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang 

mencapai Rp602,3 miliar (31% dari total Hibah Daerah 2018). 
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Kemudian, di urutan ketiga, Hibah Sanitasi (Air Limbah) yang 

mencapai Rp160,7 miliar (8% dari total Hibah Daerah 2018). 

Adapun, Sisanya hibah-hibah lainnya (Integrated Participatory 

Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), Hibah 

Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Hibah Water 

Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II 

(WISMP-2) dan lain-lain) besarannya masing-masing kurang dari 

Rp1 triliun. 

 

 

 

 
 

Grafik II.18 
Penggunaan Dana Hibah TA 2018 (Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

Kemudian, sebagaimana digambarkan oleh Grafik II.19, dari 

292 daerah peneriman hibah, terdapat 30 daerah yang jumlah 

penerimaan hibahnya tergolong besar (di atas Rp10 miliar). Selain 

itu, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel II.11, dari 30 daerah 
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tersebut sebagian besarnya adalah daerah yang memiliki kapasitas 

fiskal yang tinggi (10 daerah), sangat tinggi (7 daerah), dan sedang 

(7 daerah). Sedangkan yang berkapasitas fiskal rendah hanya 4 

daerah, dan bahkan hanya 2 daerah yang berkapasitas sangat 

rendah. 

Pengelolaan Hibah Daerah sebaiknya diintegrasikan menjadi 

salah satu jenis DAK, karena konsep keduanya yang cenderung 

identik. Terintegrasinya hibah daerah dengan DAK tentu perlu tetap 

memperhatikan mekanisme dan ketentuan hibah daerah 

sebagaimana telah dilaksanakan selama ini.  

 
 
 
 

Grafik II.89 
Realisasi Penerimaan Hibah TA 2018 (Rp. Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

Tabel II.11  
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 Kapasitas Fiskal Daerah yang Mendapatkan Hibah  
dalam Jumlah Besar 

Kafis 

Sangat 

Tinggi 

Kafis 

Tinggi 

Kafis 

Sedang 

Kafis 

Rendah 

Kafis 

Sangat 

Rendah 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 

 

8. Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah 

Jika melihat dari besarnya dana pembangunan daerah, maka 

patutlah diharapkan bahwa pencapaian target-target pembangunan 

akan menjadi lebih baik. Berikut ini akan dijabarkan kinerja 

pembangunan dan pelayanan publik daerah berdasarkan indikator-

indikator output dan outcome. 

 

a. Bidang Pendidikan 

Beberapa grafik di bawah ini menunjukkan pencapaian 

target-target di bidang pendidikan dalam beberapa tahun 

terakhir. Angka Partisipasi Murni (APS) menunjukkan 

persentase partisipasi sekolah berdasarkan usia penduduk. 

Dalam SPM Bidang Pendidikan yang dijelaskan pada bagian 3-

A, 100% anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) dapat 

berpartisipasi untuk sekolah. Grafik II.20 menunjukkan 

bahwa hingga tahun 2017, penduduk usia 7-12 tahun 
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mencapai 99.08%, usia 13-15 tahun baru mencapai 94.98%, 

bahkan usia 16-18 tahun baru mencapai 71.2%. Dari indikator 

lain yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang tertera dalam 

grafik tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi per 

jenjang sekolah. APM menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

SD mencapai 97%, APM SMP 78.3%, APM SMA hanya 60.19%, 

dan APM perguruan tinggi hanya 18%. Hal lain yang perlu 

dicermati bahwa sejak tahun 2014 sampai 2017, trend APS 

dan APM cenderung stagnan. 

 

 

 

 

 

Grafik II.20  
Tren Angka Partisipasi Sekolah dan Murni 

  

Sumber: BPS, data diolah 

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan alokasi TKDD, dalam 

hal ini DAK Pendidikan, grafik II.21 menunjukkan bahwa 

meskipun tren angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata 
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Lama Sekolah terlihat membaik, namun kenaikannya cukup 

landai ,sehingga peran DAK sektor pendidikan dirasa masih 

belum signifikan. Hal tersebut disebabkan besarnya alokasi 

DAK sektor pendidikan kepada Daerah di wilayah timur 

Indonesia jika dibandingkan dengan alokasi ke wilayah lain, 

belum mampu mengangkat outcome pendidikan secara lebih 

cepat. 

Grafik II.21 
Peran DAK Fisik dan Non-Fisik Sektor Pendidikan  

terhadap IPM Sektor Pendidikan 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

b. Bidang Kesehatan 

Dalam SPM Bidang Kesehatan ditargetkan seluruh (100%) 

ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 

2019. Dari grafik terlihat bahwa persentase persalinan ditolong 

tenaga kesehatan terus meningkat namun baru mencapai 

93.15% di tahun 2017. Selain, itu perlu juga dicatat bahwa 

sejak tahun 2015 sampai 2017, slope kenaikannya berkurang 

(lebih landai). Untuk persentase Balita yang mendapatkan 

imunisasi, trennya kurang menggembirakan. Grafik 

menunjukkan bahwa sejak 2008 trend terus meningkat, dan 

mulai tahun 2014 tren malah menurun dan mencapai titik 

terendah di tahun 2017 untuk semua jenis imunisasi. 



148 

 

 
Grafik II.22 

 Presentase Ibu dan Anak mendapatkan pelayanan kesehatan 

 
Sumber: data diolah 

Sementara itu, jika dikorelasikan dengan alokasi TKDD, 

grafik II.23 memperlihatkan bahwa untuk DAU, alokasi DAU 

terbesar yang diberikan kepada klaster Daerah dengan 

kapasitas fiskal rendah mampu mendorong perbaikan angka 

Harapan Hidup, sehingga hampir sama dengan Daerah dengan 

kapasitas fiskal sedang dan tinggi. Hal senada juga terlihat jika 

dibandingkan antar level pemerintahan. Dari grafik tersebut 

juga terlihat bahwa alokasi DAU lebih banyak dialokasikan 

untuk daerah kabupaten, seiring dengan peningkatan alokasi 

DAU untuk daerah kabupaten, angka Harapan Hidup daerah 

kabupaten juga mengalami peningkatan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan wilayah kota. Meskipun capaian 

perbaikannya belum setinggi Angka Harapan Hidup di daerah 

perkotaan. 

Grafik II.23 
Peran DAU terhadap AHH 2010-2019 

68,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presentase Ibu dan Anak mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG
% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT
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Sumber: DJPK, data diolah 
 

Selanjutnya, kontribusi TKDD juga dapat dilihat dari 

pengalokasian DAK, baik itu DAK Fisik maupun non Fisik. 

Grafik II.24 juga memperlihatkan peningkatan Angka Harapan 

Hidup dalam kurun waktu 2011 hingga tahun 2019 yang 

semakin tinggi seiring dengan kenaikan alokasi DAK Fisik dan 

Non-Fisik sektor Kesehatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik II.24 
Peran DAK Fisik dan Non-Fisik Sektor Kesehatan 
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Sumber: DJPK, data diolah 

Grafik II.25 
Peran DBH CHT bidang Kesehatan terhadap 

Belanja Fungsi Kesehatan APBD  

 
Sumber: DJPK, data diolah 

Demikian pula dengan DBH, dimana salah satu jenis DBH 

yaitu DBH CHT ditentukan penggunaannya salah satunya 

untuk kesehatan. Grafik II.25 menunjukkan peran DBH CHT 

yang diarahkan penggunaannya untuk bidang kesehatan 

mampu meningkatkan belanja fungsi kesehatan pada APBD 

utamanya sejak tahun 2018. Selama tahun 2018 s.d. 2020, 

DBH CHT bidang kesehatan rata-rata berkontribusi sebesar 

1,31% terhadap belanja fungsi kesehatan dalam APBD. 
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Dimana di dalamnya digunakan untuk sarpras kesehatan dan 

iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). 

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

SPM Bidang Pekerjaan Umum menargetkan di tahun 2019 

mencapai 81% untuk air minum layak, 70% untuk sanitasi 

layak, dan 60% untuk kondisi jalan baik-sedang. Grafik di 

bawah ini menunjukkan pencapaian target-target tersebut. 

Grafik II.26  
Tren capaian output bidang pekerjaan umum 

 
Air Minum dan Sanitasi Layak 

 

Sumber: BPS, data diolah 

Persentase Jalan Mantap  

 

 

 

 Untuk Air Minum Layak, grafik menunjukkan tren 

meningkat secara konsisten dan mencapai 72.04% di tahun 

2017. Bila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya, 

maka dibutuhkan waktu 5 tahun untuk naik sebesar 7%. 

Dengan demikian, cukup berat bagi sektor ini untuk mencapai 

target 81% di tahun 2019. Sedangkan untuk sanitasi layak, 

tahun 2017 telah mencapai 67.9% di tahun 2017. Melihat tren 

sebelumnya, maka sektor ini diharapkan mencapai target di 

tahun 2019. 

40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Air Minum Layak

Sanitasi Layak

35%

45%

55%

65%

75%

201020112012201320142015201620172018
Sumatera
Jawa
Bali, NTT, NTB



152 

 

 Grafik di atas menunjukkan tren epresentase jalan 

mantap di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2018. Terlihat 

bahwa hanya pulau Jawa yang secara konsisten meningkat 

dari 63% di 2010 menjadi 76% di 2018. Sedangkan untuk 

pulau lain, panjang jalan kualitas mantap meningkat dari 2010 

ke 2012 namun cenderung stagnan bahkan menurun hingga 

2018. Secara nasional juga persentase jalan mantap menurun 

sejak 2012 dari 61,6% menjadi 57,7% di 2018. Sedangkan 

apabila dibandingkan secara nasional antar pulau, di tahun 

2018, proporsi jumlah panjang jalan mantap yang berada di 

pulau Sumatera dan Jawa mencapai 62% dari total jalan 

mantap nasional. 

 

d. IPM, tingkat kemiskinan, koefisien Gini, dan tingkat 

pengangguran 

Grafik II.27 
 Tren capaian Indeks Pembangunan Manusia 

 
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan 

Dari grafik terlihat bahwa IPM di nasional memiliki trend 

positif (penurunan tahun 2011 adalah dikarenakan perubahan 

metode perhitungan yaitu mengganti tahun dasar PNB per 

kapita dari sebelumnya tahun 2008 menjadi tahun 2005 (BPS, 
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2011). Namun demikian perbandingan IPM antar provinsi 

sangat jauh berbeda. Tiga provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta 

(80.47 kategori Sangat Tinggi), DI Yogyakarta (79.53 kategori 

Tinggi kelompok atas) dan Kalimantan Timur (75.83 kategori 

Tinggi kelompok atas), sedangkan 3 provinsi terendah adalah 

NTT (64.39 kategori Sedang kelompok bawah), Papua Barat 

(63.47 kategori Sedang kelompok bawah) dan Papua (60.06 

kategori Sedang kelompok bawah). Secara nasional, IPM 

Indonesia berada pada level 71.39 (kategori Tinggi kelompok 

bawah). Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, 

Indonesia berada di peringkat 116 masih di bawah negara-

negara ASEAN seperti Filipina (peringkat 113), Thailand (83), 

Malaysia (57), Brunei (39) dan Singapura (9). Peringkat 1 

diduduki oleh Norwegia dengan IPM 95.363. Bila melihat dari 

pertumbuhan IPM Indonesia yang hanya naik 4 poin selama 6 

tahun sejak 2012 (IPM = 67.09), maka untuk mencapai angka 

95 dibutuhkan waktu minimal 30 tahun. 

Grafik II.28 

 
                                                             

63 Sumber: UNDP, 2018, http://hdr.undp.org/en/2018-update, diakses 12 
Oktober 2019. 
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Sumber: DJPK (data diolah) 

Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan DAU sejak tahun 

2010 hingga tahun 2020 sebagaimana terlihat pada grafik II.28 

di atas, tren IPM di level Provinsi, Kabupaten, dan Kota pun 

turut mengalami peningkatan. Namun demikian, meskipun 

mendapat alokasi DAU relatif lebih besar, IPM di wilayah 

Pemerintah Kabupaten masih perlu mendapat perhatian 

khusus agar dapat mengurangi ketimpangan kualitas sumber 

daya manusia terutama dengan yang berada di wilayah 

Pemerintah Kota.  

Grafik II.29 
Peran DBH terhadap Capaian IPM 
berdasarkan tingkat PDRB/kapita 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

Sementara itu, jika dilihat dari korelasi antara DBH dan 

IPM, grafik II.29 memperlihatkan bahwa kinerja capaian IPM 

Daerah dengan PDRB per kapita sedang yang memperoleh 

DBH lebih rendah, sama seperti Daerah dengan PDRB per 

kapita tinggi. Lebih lanjut, terlihat sekali bahwa capaian IPM 

Daerah dengan PDRB per kapita rendah masih jauh tertinggal. 
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Grafik II.30 
Tren Persentase Tingkat Pengangguran, Penduduk Miskin,  

dan Koefisien Gini 

 
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan 

Grafik II.30 menunjukkan trend Persentase Tingkat 

Pengangguran, Penduduk Miskin, dan koefisien Gini dari 

tahun 2008 sampai tahun 2018. Terlihat bahwa meskipun 

persentase tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan 

menurun selama 10 tahun terakhir, namun tingkat 

kesejahteraan belum merata dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini terlihat bahwa koefisien Gini yang justru 

meningkat dari 0,368 di tahun 2008 menjadi 0,413 di tahun 

2015. Indeks ini kemudian membaik hingga mencapai 0,398 

tahun 2018 (semakin mendekati nol maka berarti pemerataan 

kesejahteraan semakin baik). Hal ini disebabkan oleh 

perbaikan pemerataan pendapatan di area perkotaan64. 

Senada dengan temuan di atas, jika dilihat dari kategori 

daerah penghasil dan daerah non penghasil, grafik II.31 

memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan rata-rata daerah 

                                                             
64 Index Gini Indonesia masih lebih baik dari Malaysia (0,43), Singapore 

(0,458), dan bahkan China (0,468). Sumber ceicdata.com, diakses 16 Oktober 2019. 
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penghasil cenderung lebih rendah daripada rata-rata daerah 

non penghasil.  

 

Grafik II.31 
Tingkat Kemiskinan berdasarkan Daerah Penghasil dan Non-

Penghasil 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

Sementara itu, grafik II.32 menunjukkan bahwa tren 

penurunan kemiskinan pada Daerah dengan kapasitas fiskal 

rendah yang didominasi daerah non-penghasil, masih jauh 

dari harapan. Hal tersebut mengartikan bahwa meskipun 

Daerah berkapasitas fiskal rendah memperoleh alokasi DAU 

yang lebih besar, namun penggunaannya masih belum bisa 

dioptimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Grafik II.32 
Alokasi DAU dan Persentase Penduduk Miskin 
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Sumber: DJPK (data diolah) 

9. Pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap Kinerja 

Pembangunan 

Hasil kinerja pembangunan daerah dalam dua dekade ini yang 

ditunjukkan pada poin 9 di atas, secara umum mengindikasikan 

terdapat perbaikan dalam indikator-indikator pertumbuhan 

ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik setelah 

penerapan desentralisasi dalam dua dekade ini. Terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut, tidak hanya dari pengaruh 

belanja pemerintah namun juga dari pengaruh-pengaruh di luar 

pemerintah. Untuk belanja pemerintah, pengaruh terhadap 

perbaikan indikator dapat timbul dari belanja pemerintah pusat 

(belanja kementerian/lembaga) maupun belanja transfer ke daerah.  

Dalam konteks perbaikan kebijakan HKPD, dan 

memperhatikan kenaikan nilai TKDD serta perubahan dalam 

indikator sosial ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kemiskinan, dan pelayanan publik, hal penting yang menjadi 

pertanyaan adalah, seberapa besar pengaruh TKDD terhadap 

perubahan indikator-indikator tersebut? Dengan kata lain kita 

perlu menguji bagaimana besarnya dana transfer dapat direspon 
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oleh daerah melalui pola belanjanya, dan bagaimana kemudian 

belanjanya dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator sosial 

ekonomi tersebut. 

Untuk menjawab hal tersebut, dilakukan evaluasi dan kajian 

dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait langsung 

dengan keempat aspek yang diteliti tersebut, dan juga 

menggunakan variabel-variabel kontrol yang memiliki pengaruh 

terhadap aspek yang diteliti. Guna menajamkan hasil evaluasi, 

daerah dibagi menjadi dua grup yaitu Kawasan Barat Indonesia 

(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun periode yang 

diteliti adalah tahun 2011 sampai dengan 2015. Hasil dari evaluasi 

DJPK adalah sebagai berikut: 

a. Dampak TKDD terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh TKDD 

terhadap pertumbuhan ekonomi, metode estimasi yang 

digunakan adalah two-stage least square (2SLS), dimana 

dalam model ini diasumsikan bahwa TKDD mempengaruhi 

belanja daerah (first stage), dan kemudian belanja daerah 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bersama-sama 

dengan faktor-faktor lainnya yang disebutkan di atas 

(second stage).  

Hasil regresi first stage menunjukkan bahwa secara 

nasional, DAK dan DBH menjadi jenis TKDD yang 

mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan, 

dimana hasil regresi untuk KTI juga menunjukkan hal 

yang sama. Untuk nasional, nilai elastisitas DAK dan DBH 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 

0.135 dan 0.119 yang berarti bahwa kenaikan 1% pada 

DAK akan meningkatkan PDRBK sebesar 0,13%, ceteris 
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paribus dan peningkatan 1% DBH akan meningkatkan 

0,11% PDRBK, ceteris paribus. Hasil regresi pada wilayah 

KBI sedikit berbeda, dimana selain DAK dan DBH, DAU 

juga mempengaruhi belanja modal secara signifikan, 

bahkan pengaruh DAU lebih besar jika dibandingkan 

dengan DAK dan DBH. Sementara itu pada second stage, 

belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

secara signifikan baik untuk nasional, maupun untuk KBI 

dan KTI. Untuk wilayah Barat, nilai elastisitas dana 

transfer terhadap PDRBK sebesar 0.12 untuk DAU, 0.09 

untuk DBH, dan 0.06 untuk DAK. Sedangkan nilai 

elastisitas dana transfer di wilayah timur terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.17 untuk DAK dan 0.14 

untuk DBH. 

b. Dampak TKDD terhadap Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang harus 

diatasi. Permasalahan kemiskinan bukan mutlak 

merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam 

mengatasinya, namun besarnya dana transfer ke daerah 

beberapa tahun ini hendaknya menjadi instrumen untuk 

turut mengintervensi atas kenaikan angka kemiskinan. 

Model estimasi yang sama digunakan untuk mengukur 

dampak TKDD terhada tingkat kemiskinan. 

Hasil estimasi model secara nasional menunjukkan hanya 

DBH dan DAK yang berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Sehingga melalui berbagai transmisi 

sebagaimana tersebut diatas, elastisitas DBH terhadap 

kemiskinan adalah -0,013. Artinya setiap kenaikan 10% 
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DBH akan menurunkan tingkat kemiskinan 0,013%, 

ceteris paribus. Demikian juga dengan DAK yang memiliki 

elastisitas terhadap kemiskinan sebesar -0,013. Artinya 

peningkatan 10% DAK akan menurunkan tingkat 

kemiskinan 0,013%, ceteris paribus. 

Sementara itu, dalam model KBI, variabel DBH dan 

Transfer lainnya berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal dengan elastisitas masing-masing 0,308 dan 0,259. 

Artinya setiap kenaikan 10% DBH akan meningkatkan 

belanja modal sebesar 3%, ceteris paribus. Begitu juga 

dengan transfer lainnya, setiap kenaikan 10% akan 

meningkatkan belanja modal sebesar 2,6%. Namun, jika 

melihat transmisinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan ternyata dalam model KBI ini, transfer hanya 

berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

sedangkan terhadap kemiskinan tidak berdampak 

signifikan. 

Dalam model KTI, variabel DBH, DAU dan DAK 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sehingga 

melalui berbagai transmisi sebagaimana tersebut diatas, 

elastisitas DBH terhadap kemiskinan adalah -0,08. 

Artinya setiap kenaikan 10% DBH akan menurunkan 

tingkat kemiskinan 0,08%, ceteris paribus. DAK memiliki 

elastisitas tertinggi terhadap kemiskinan yaitu sebesar         

-0,09. Artinya setiap kenaikan 10% DAK akan 

menurunkan tingkat kemiskinan 0,09%, ceteris paribus. 

Sebaliknya, DAU justru memiliki elastisitas terhadap 

kemiskinan positif sebesar 0,04 meskipun tidak signifikan. 
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Artinya setiap kenaikan 10% DAU justru akan 

meningkatkan kemiskinan 0,04%, ceteris paribus.  

Sehingga, kebijakan pengalokasian dana transfer perlu 

mempertimbangkan konteks kewilayahan dan sasaran 

outcome yang akan dicapai. Pada KTI, DAK sebaiknya lebih 

diprioritaskan dibandingkan yang lainnya dalam upaya 

mengurangi tingkat kemiskinan. 

 

c. Dampak TKDD terhadap Pelayanan Publik 

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mengukur  

sejauhmana kontribusi TKDD terhadap indikator kinerja 

pelayanan publik. Pelayanan publik yang diukur 

menggunakan pendekatan dari bidang pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur. Model yang dikembangkan 

menggunakan pendekatan dua tahap (two stage least 

square regression).  

Keberpengaruhan dana transfer ke daerah terhadap 

pelayanan publik menggunakan dua jalur. Jalur yang 

pertama adalah dana transfer terhadap belanja modal 

kemudian dari belanja modal ke PDRB, selanjutnya dari 

PDRB ke pelayanan publik. Jalur yang kedua adalah dana 

transfer terhadap belanja bidang pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur kemudian langsung ke pelayanan 

publik. 

Variabel APM SMA dan APM SMP digunakan sebagai 

pendekatan pelayanan publik. Secara nasional melalui 

jalur pertama, DBH dan DAK berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya 

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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PDRB. Kemudian PDRB berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap APM SMA dan APM SMP. Melalui jalur kedua, 

DBH, DAK bidang pendidikan, dan DAU berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan. 

Belanja pendidikan selanjutnya berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap APM SMA dan APM SMP.  

Setelah dibagi kedalam wilayah KBI dan KTI, hasil 

pengujian menunjukkan bahwa pada KBI dana transfer 

yang berpengaruh terhadap APM SMA dan APM SMP 

adalah DBH dan DAU. Sedangkan untuk wilayah KTI, DBH 

dan DAK bidang pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan APM SMA dan APM SMP. 

Pelayanan publik berikutnya adalah pelayanan publik 

bidang kesehatan yang menggunakan pendekatan variabel 

jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan. Secara 

nasional menggunakan jalur pertama, dana transfer yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan 

publik bidang kesehatan adalah DBH dan DAK, sementara 

untuk jalur kedua dana transfer yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pelayanan publik bidang 

kesehatan adalah DBH, DAU, dan DAK bidang kesehatan. 

Kemudian untuk KBI, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pelayanan publik bidang 

kesehatan, sedangkan untuk KTI hanya DBH dan DAK 

yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

pelayanan publik bidang kesehatan. 

Pelayanan publik yang terakhir adalah pada bidang 

infrastruktur dengan menggunakan pendekatan variabel 

panjang jalan mantap dan persentase rumah tangga yang 
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memiliki akses terhadap air minum layak. Secara 

nasional, DBH, DAU, dan DAK bidang infrastruktur 

berpengaruh positif terhadap panjang jalan mantap. 

Apabila dibagi menjadi dua wilayah maka pada KBI hanya 

DBH dan DAU yang berpengaruh positif terhadap panjang 

jalan mantap sedangkan pada KTI, DBH dan DAK yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

panjang jalan mantap. Pada variabel akses terhadap air 

minum layak, secara nasional yang berpengaruh positif 

dan signifikan adalah DBH dan DAK. Kemudian untuk 

KBI, DBH dan DAU memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap air minum layak, sementara pada 

wilayah timur dana transfer yang berpengaruh terhadap 

peningkatan peresentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap air minum layak adalah DBH, DAU dan 

DAK bidang infrastruktur. 

 

d. Ikhtisar hasil evaluasi 

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui dampak 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional dan dalam 

skala wilayah melalui pendekatan dua wilayah yang terdiri 

dari Kawasan Barat Indonesia (KTI) dan Kawasan Timur 

Indonesia (KTI).  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

dengan pendekatan Two Stage Least Square, dengan 

menggunakan data se-Provinsi dari seluruh provinsi di 

Indonesia dalam kurun waktu 2011 s.d 2015. Pengaruh 
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TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat melalui 

pengaruhnya terhadap belanja modal pemerintah daerah.  

Hasil regresi first stage menunjukkan bahwa secara 

nasional, DAK dan DBH menjadi jenis TKDD yang 

mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan, 

dimana hasil regresi untuk KTI juga menunjukkan hal 

yang sama. Hasil regresi pada wilayah KBI sedikit berbeda, 

dimana selain DAK dan DBH, DAU juga mempengaruhi 

belanja modal secara signifikan, bahkan pengaruh DAU 

lebih besar jika dibandingkan dengan DAK dan DBH. 

Sementara itu pada second stage, belanja modal 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan 

baik untuk nasional, maupun untuk KBI dan KTI. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan dalam model ini baik 

secara nasional maupun wilayah, pengaruh DAK adalah 

positif dan signifkan terhadap belanja modal. Hal ini 

tentunya sejalan dengan fungsi DAK yang memang selama 

ini telah digunakan untuk penyediaan pelayanan publik 

dan menjadi bagian dari belanja modal di pemerintah 

daerah. 

Hal lainnya yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah 

adanya pola pemanfaatan yang berbeda di antara DBH dan 

DAU yang sama-sama bersifat block grant (kecuali untuk 

KBI), dimana pada DBH peranannya positif dan signifikan 

terhadap belanja modal, yang kemudian mempengaruhi 

PDRB per kapita secara positif dan signifikan. Sementara 

itu, peranan DAU tidak signifikan terhadap belanja modal, 

dimana hal ini menegaskan pola pemanfaatan DAU yang 
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selama ini banyak digunakan untuk belanja pegawai oleh 

pemerintah daerah.  

Hasil persamaan regresi di Kawasan Barat Indonesia 

menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah yang 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah DBH, DAU, dan DAK, dengan pengaruh 

paling besar berasal dari DAU. Hasil ini cukup berbeda 

dengan Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan 

bahwa dana transfer ke daerah yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah DBH dan DAK. 

Berdasarkan hasil dalam evaluasi, maka perlu dilihat 

kembali proporsi alokasi dari jenis TKDD yang 

pengaruhnya signifikan, baik secara nasional maupun 

secara wilayah untuk KBI dan KTI terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Jika dilihat secara nasional, maka pemerintah 

pusat dapat mengarahkan pemerintah daerah melalui 

DAK dan DBH untuk meningkatkan porsi belanja 

modalnya, yang pada akhirnya dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi. Di kawasan barat sendiri, diduga 

bahwa sebagian besar pemerintah daerahnya telah 

mampu menggunakan dana-dana yang bersifat block grant 

(DAU dan DAK) dengan baik untuk kebutuhan prioritas 

yang  salah satunya adalah penyediaan layanan publik 

melalui belanja modal, dan tidak lagi hanya digunakan 

untuk belanja administrasi, hal ini terutama terlihat dari 

pengaruh DAU yang paling besar terhadap PDRB 

perkapita ,jika dibandingkan jenis transfer lainnya.  

Sementara itu, untuk kawasan timur, diperlukan 

mekanisme pengalokasian dana transfer yang lebih 
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mendorong pada upaya perbaikan kinerja layanan. Hal ini 

diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk 

lebih efisien dalam membiayai pelayanan publik dan 

dalam membelanjakan dananya. 

Dari hasil evaluasi ini, untuk mendapatkan hasil kinerja 

yang lebih baik, maka rancangan undang-undang 

pengganti Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ini 

dipandang perlu untuk menerapkan konsep desentralisasi 

asimetri tidak hanya dalam aspek politik dan administrasi, 

namun juga melalui sisi fiskal. Dengan demikian, 

pengaturan yang dapat dilakukan  adalah dengan 

mengkombinasikan DAU dan DAK Reguler menjadi 

sumber pendanaan dalam bentuk DAU baru untuk 

memenuhi pencapaian pelayanan minimal berdasarkan 

pada tingkat kinerja pelayanan publik di daerah. 

10. Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memasuki 

tahun ke dua puluh telah menunjukkan beberapa isu atau 

permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini 

berkaitan dengan kualitas belanja daerah yang harus dievaluasi 

dan terus disempurnakan kebijakannya. Adapun beberapa 

permasalahan tersebut yaitu: 

a. Belanja Daerah Belum Efisien dan Disiplin 

Selama hampir dua puluh tahun pelaksanaan desentralisasi 

fiskal, struktur belanja dalam APBD secara umum memiliki 

kesamaan, dimana porsi terbesar adalah belanja pegawai, 

terutama untuk kabupaten/kota, dimana rata-rata belanja 

pegawainya melebihi 37% dari total belanja. Hal ini menjadi 
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serius jika dibandingkan dengan rata-rata belanja modal pada 

periode tersebut yang hanya sekitar 21%.  Beberapa tahun ini 

ini, Pemerintah terus mendorong rasionalisasi belanja pegawai 

melalui pengaturan minimal belanja untuk infrastruktur 

melalui kebijakan belanja wajib (mandatory spending) dan 

pengetatan penerimaan pegawai pemda. Selain itu, pada tahun 

2020, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional. Melalui pengaturan ini, 

pemerintah juga berupaya melakukan rasionalisasi belanja 

operasional APBD, melalui rasionalisasi belanja honorarium, 

perjalanan dinas, paket rapat, pengadaan kendaraan dinas dan 

belanja pemeliharaan. Hal ini diyakini dapat terus mendorong 

penurunan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal 

untuk pembangunan infrastruktur. 

Idealnya, porsi belanja modal jauh lebih tinggi dari jumlah 

tersebut dan sebaliknya porsi belanja pegawai seharusnya 

dikurangi jauh di bawah 37%. Sementara itu untuk provinsi, hal 

tersebut tidak menjadi masalah karena rata-rata belanja 

pegawai hanya berkisar di bilangan 27%. Selanjutnya, struktur 

belanja dalam APBD sejak tahun 2001 dapat dilihat pada Grafik 

II.33 dan Tabel II.12. 

Tabel II.12 
Struktur Belanja Daerah Dalam APBD  

 

Jenis 
Belanja 
Daerah 2001 2004 2009 2013 2019 (2001-

2019) (dalam 
miliar 
rupiah) 

  
Belanja 
Pegawai  41,208 67,102 180,439 296,540 432,852 391,644 
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Belanja 
Barang 
dan 
Jasa  

10,747 29,861 79,600 148,012 301,353 137,264 

  
Belanja 
Modal 93,271 20,089 114,598 175,578 238,369 82,307 

  

Belanja 
Lain-
Lain 

41,316 30,800 40,594 86,953 269,577 45,636 

  Total 186,543 147,851 415,232 707,083 1,242,151 520,540 
  Sumber: DJPK (data diolah) 
 

Grafik  II.33 
Proporsi Belanja Daerah Dalam APBD 

 
  Sumber: DJPK (data diolah) 

 

Penguatan belanja infrastruktur pelayanan publik diperlukan 

untuk mendorong perbaikan-perbaikan capaian layanan publik. 

Grafik II.34 memperlihatkan bahwa kualitas belanja produktif 

memperlihatkan korelasi positif dengan tingkat IPM baik di level 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, perbaikan 

kualitas belanja daerah harus terus didorong agar pelayanan 

dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. 

Grafik II.34 
Belanja Produktif dan Tingkat IPM 
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Sumber: DJPK (data diolah) 

 

b. Penyerapan APBD Relatif Lambat  

  Tantangan berikutnya adalah relatif lambatnya 

penyerapan APBD. Pola penyerapan belanja daerah pada 

tahun 2019 menunjukkan angka yang rendah di sepanjang 

triwulan I s.d triwulan III, sedangkan jika dilihat per jenis 

belanja Belanja Pegawai lebih stabil pada tiap triwulan 

dibanding jenis belanja lainnya. Penyerapan anggaran yang 

signifikan (bahkan cenderung sangat tinggi) baru terjadi pada 

triwulan IV, terutama untuk Belanja Modal dan Belanja 

Barang dan Jasa. Penyerapan APBD per jenis belanja pada 

tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik II.35 dan Tabel II.13. 

Grafik II.35 
Penyerapan APBD per Jenis Belanja pada Tahun 2019  

(data per 15 April 2020) 
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Sumber: DJPK (data diolah) 

 

Tabel II.13 
Penyerapan APBD per Jenis Belanja pada Tahun 2019 (data per 15 

April 2020) 

Jenis Belanja TW I (%) TW II (%) TW III (%) TW IV (%) 
Belanja Pegawai 15.90% 28.83% 26.97% 28.31% 
Belanja Barang dan Jasa 8.75% 20.49% 23.61% 47.15% 
Belanja Modal 2.27% 9.78% 21.02% 66.93% 
Belanja Lainnya 7.29% 24.36% 26.47% 41.88% 
Sumber: DJPK (data diolah) 

Pada tahun 2020, di masa pandemi ini pola tersebut terus 

berlanjut. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan relaksasi penyaluran dana TKDD selama pandemi 

COVID-19 ini, seperti relaksasi penyaluran DBH dalam PMK 

35/2020, maupun relaksasi mekanisme penyaluran TKDD 

dalam rangka pemulihan ekonomi daerah melalui PMK 

101/2020. Namun demikian, jika dilihat dari realisasi 

terhadap anggaran penyesuaian (APBD Penyesuaian), sampai 

dengan September 2020, rata-rata realisasi pendapatan berada 

pada capaian 74,24% sedangkan realisasi belanja 55,72%. 

Sedangkan realisasi pada periode September 2019 untuk 
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pendapatan 67,98% dan belanja 53,08%. Hal ini patut menjadi 

perhatian serius, karena disaat pemerintah memberikan 

relaksasi penyaluran TKDD, sehingga penerimaan daerah 

meningkat seharusnya di masa pandemi ini realisasi belanja 

secara proporsi dapat diakselerasi. Namun yang terlihat justru 

relatif tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya (business 

as usual) yaitu pada kisaran 50% sebagaimana terlihat pada 

tabel II.14 di bawah ini. 

Tabel II.8 
Perbandingan Realisasi APBD 2019 dan APBD Penyesuaian 2020 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

 

 

c. Dana Pemerintah Daerah di Perbankan 

Permasalahan kualitas kinerja belanja daerah juga dapat dilihat 

dari tingginya dana pemda di perbankan pada periode-periode 

tertentu. Seperti terlihat pada grafik II.27 di bawah, dana pemda 

yang disimpan di perbankan (pada umumnya di BPD) cenderung 

berfluktuasi, namun mempunyai tren atau pola yang relatif 

sama pada setiap tahunnya.  
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Grafik II.36 
Besaran Dana Pemda di Perbankan per Bulan  

Tahun 2002 - 2020 (miliar Rp) 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

 Pada bulan Januari sampai ke sekitar bulan Juni biasanya 

jumlah simpanan meningkat, karena tingkat penyerapan pemda 

yang cenderung rendah pada bulan-bulan tersebut, kemudian 

penurunan terjadi pada bulan Agustus sampai akhir tahun, 

dikarenakan pemda telah mulai melaksanakan program kerja 

yang mendukung penyerapan anggaran. Mencermati data yang 

ada, terlihat bahwa sejak 2002 sampai dengan 2019 terjadi 

peningkatan jumlah simpanan pemda di perbankan, puncaknya 

pada bulan Oktober tahun 2019, hal tersebut disebabkan 

meningkatnya volume APBD, namun kualitas penyerapan 

pemda belum menunjukkan performa yang baik, sehingga 

terdapat simpanan perbankan yang sangat besar.  

Bentuk dana pemda di perbankan terdiri dari simpanan 

berjangka, giro, dan tabungan. Giro merupakan porsi terbesar 

dan lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari 

Pemda. Namun tren menunjukkan bahwa besaran dana dalam 

bentuk simpanan berjangka mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan.  
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d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah yang 

Masih Tinggi 

Indikator lain yang digunakan untuk menyorot kinerja belanja 

Daerah adalah besaran SiLPA yang terbentuk setiap tahunnya 

sebagai indikasi awal untuk melihat optimalisasi belanja 

daerah. Tingginya SiLPA suatu Daerah dapat memberi dampak 

kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 

Grafik II.37 
Tren SiLPA Daerah 2010-2018 

 
Sumber: DJPK (data diolah) 

Grafik II.28 memperlihatkan tren SiLPA Daerah yang kembali 

turun setelah sempat mengalami tren kenaikan antara tahun 

2010 hingga tahun 2014. Namun demikian, angka tersebut 

tidak tersebar merata ke seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota 

di Indonesia.  

Data sebaran SiLPA Daerah tahun 2018 menunjukkan masih 

ada 197 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi dan 188 

Kabupaten/Kota yang masuk kategori memiliki SiLPA tinggi. 

Secara nilai, pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta memiliki 

angka SiLPA terbesar yaitu Rp9,7 triliun, namun bila 

dibandingkan dengan total belanjanya, angka tersebut setara 

dengan 16%. Sementara, meskipun nilainya hanya sekitar Rp2 

triliun, proporsi SiLPA Kabupaten Bojonegoro terhadap belanja 
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Daerah tahun 2018 menjadi yang tertinggi yaitu 65%. Hal 

tersebut berarti selama tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro 

hanya berhasil menggunakan 35% saja anggaran yang telah 

disediakannya untuk melaksanakan pelayanan di daerahnya. 

Hal ini menunjukkan, bahwa untuk mengoptimalkan kualitas 

belanja daerah, diperlukan adanya pengaturan optimalisasi 

SiLPA berbasis kinerja dan pembentukan Dana Abadi Daerah. 

  

11. Kendala-kendala Lain dalam Pengelolaan APBD 

a. Masih terdapat duplikasi kewenangan dan 

ketidaksinkronan pendanaan kegiatan  

Dalam pelaksanaan penganggaran di pusat maupun di 

daerah masih terdapat adanya potensi pendanaan yang 

tidak sejalan dengan pembagian kewenangan. Kondisi 

tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya 

inefisiensi anggaran karena adanya tumpang tindih 

pendanaan untuk satu jenis kegiatan. 

b. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam 

merencanakan APBD 

Peningkatan nilai APBD telah terjadi dalam beberapa 

tahun terakhir pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun 

pembangunan di sebagian besar daerah masih terasa 

tidak signifikan. Beberapa penyebabnya antara lain 

kurangnya kesiapan pemda dalam merencanakan APBD 

yang baik dan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Pemda terkesan hanya menjalankan 

delegasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan terkait 

pendanaan juga sangat bergantung dengan pemerintah 
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pusat. Kurangnya inisiatif pemda dalam mengembangkan 

sektor-sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah juga menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi 

yang stagnan, sehingga pemerintah pusat sering kali 

memberikan stimulus dan insentif untuk memacu daerah 

dalam mengembangkan potensi daerahnya. 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pengelolaan 

keuangan daerah di atas, terdapat beberapa hal yang perlu didorong 

dalam RUU HKPD ini, yaitu mengembangkan pendapatan daerah 

yang efisien dan efektif, sistem transfer yang meminimumkan 

ketimpangan horizontal dan vertikal, melakukan pengendalian 

belanja daerah secara efisien dan displin, serta mendorong 

pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini telah dibahas dalam sub 

bab sebelumnya.  

Namun demikian, selain hal-hal tersebut, belum optimalnya 

kualitas belanja daerah ini semakin memperkuat diperlukannya 

mekanisme sinergi pengelolaan fiskal antara pemerintah dan 

pemerintah daerah. Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan 

daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan 

keuangan negara, sehingga diperlukan sinergi, kolaborasi, dan 

konsolidasi kebijakan fiskal yang lebih kuat antara Pusat dan 

Daerah. Mekanisme sinergi tersebut terutama diarahkan untuk 

menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dan fiskal pusat. Dalam hal 

ini bagaimana pemerintah mampu mengendalikan pola belanja 

daerah, dan secara berkelanjutan mampu melakukan evaluasi 

terhadap kebijakan fiskal daerah tidak hanya pada tahapan 

perencanaan (penyusunan kerangka ekonomi daerah dan pokok-

pokok kebijakan fiskal daerah, serta RAPBD). Selain itu juga 
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dimungkinkan hingga tahapan pelaksanaan dan pelaporan 

pertanggung jawabannya, sehingga efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas dana APBD tetap terjaga, serta menjadikan APBD 

bukan sebagai tujuan akhir tetapi menjadi instrumen untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat daerah dan nasional. Penyelarasan akan 

didukung oleh adanya Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 

yang terintegrasi dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat.  

Selain itu, perlu diatur kembali mekanisme pengendalian 

APBD dalam konteks pengendalian defisit APBD untuk menjaga 

fiscal sustainability keuangan negara. Kebijakan ini sangat penting 

untuk memastikan keuangan negara dikelola secara prudent. 

Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini juga memberikan pelajaran 

bahwa selain beberapa hal di atas, diperlukan pula mekanisme 

pengendalian jika terjadi kondisi darurat. Dengan adanya 

mekanisme tersebut, dimungkinkan bagi pemerintah untuk 

meminta kepada pemda untuk melakukan refocusing belanja, 

realokasi dan atau melakukan perubahan APBD. 

Sinergi pengelolaan fiskal pusat dan daerah tersebut 

dilakukan dengan didukung oleh penyusunan konsolidasi informasi 

keuangan pusat dan daerah, penyelenggaraan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah secara nasional, dan pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi atas implementasi HKPD. 

 

12. Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang PDRD telah 

menetapkan 16 jenis pajak daerah, yang terdiri dari 5 jenis pajak 

provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Adapun 5 jenis pajak 

provinsi tersebut terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
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Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan 11 

jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air 

Tanah, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet.  Dari 11 

jenis pajak tersebut, PBB-P2 dan BPHTB merupakan jenis pajak 

baru yang dialihkan kewenangan pemungutannya dari Pemerintah 

pusat kepada Pemerintah daerah dalam UU PDRD. Selain itu, 

terdapat beberapa objek pajak yang diperluas yaitu objek pajak 

hotel dan restoran. Selain perluasan objek pajak, kepada 

pemerintah Daerah juga diberikan diskresi penetapan tarif sesuai 

dengan batasan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Terdapat sekitar 30 jenis retribusi dengan kewenangan penetapan 

tarif sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan prinsip-

prinsip yang diatur dalam undang-undang. Dalam perjalanannya 

jumlah retribusi dalam UU PDRD tersebut ditambahkan dengan 2 

retribusi baru yang ditetapkan dalam PP Nomor 97 Tahun 2012 

yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 

sehingga jumlah retribusi daerah menjadi 32 jenis. 

Melalui bauran kebijakan berupa pembatasan jenis pajak 

daerah dan retribusi daerah yang diikuti dengan adanya perluasan 

basis pajak daerah dan pemberian kewenangan penetapan tarif, 

pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah mampu 

meningkatkan penerimaan PDRD dan kemandirian fiskal daerah 

tanpa menimbulkan dampak negatif berlebih terhadap 

perekonomian daerah.65 

                                                             
65 Santoso, P. (2017). ‘The Effects of Local Taxes and Charges 

Assignment Policy on The Local Governments’ Fiscal Autonomy and Local 
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Dengan jenis pajak dan retribusi tersebut, selama 10 tahun 

terakhir pendapatan APBD Kabupaten/Kota masih bertumpu pada 

Dana Perimbangan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami 

peningkatan sejak ditetapkannya Undang-Undang PDRD, namun 

secara proporsi masih belum memperlihatkan perkembangan yang 

signifikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik II.38. 

 
Grafik II.38 

Rata-rata Komposisi Pendapatan APBD 2010 - 2019 

 Sumber: Kemenkeu, data diolah 

 

Berbeda dengan provinsi, struktur pendapatan 

kabupaten/kota  masih belum optimal dan sangat tergantung pada 

dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Secara nasional 

peranan PAD dalam APBD kabupaten/kota di tahun 2018 hanya 

sebesar 14,75 persen sebagaimana ditunjukkan pada grafik II.39. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Undang-Undang 

PDRD telah terdapat penambahan 2 jenis pajak baru yaitu PBB-P2 

dan BPHTB yang berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, 

                                                             
Economy in Indonesia'. The Hague: International Institute of Social 
Studies,hlm.39-41. 
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namun kenaikan penerimaan pajak tersebut belum mampu 

mengikuti kenaikan kebutuhan belanja APBD yang jauh lebih besar 

sehingga masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat 

untuk menutup selisihnya. 

Grafik II.39  
Struktur Pendapatan APBD Kabupaten/Kota 2012 - 2018 

 
Sumber: Kemenkeu, data diolah 

 

Peranan PAD yang sangat terbatas akan mempersulit daerah 

dalam meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan 

belanja yang selalu meningkat. Dalam ilustrasi berikutnya akan 

dilakukan analisis sensitivitas perubahan PAD terhadap 

Pendapatan APBD antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana pada grafik II.40. 

Grafik II.40 
Analisis Sensitivitas Perubahan PAD terhadap Perubahan 

APBD 
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Sumber: Kemenkeu, data diolah 

Dalam grafik II.40 terlihat bagaimana sensitivitas perubahan 

PAD provinsi dan kabupaten/kota dalam merespons kenaikan 

perubahan kebutuhan belanja APBD dari Pd066 menjadi Pd167. 

Dalam grafik di atas, belanja APBD mengalami peningkatan sebesar 

10 persen, sehingga dibutuhkan pendapatan tambahan sebesar 10 

persen. 

Dalam kondisi dimana pendapatan dari non PAD (yang 

mayoritas berasal dari dana transfer) tetap dan tidak mengalami 

kenaikan, maka: 

1) Pada pemerintah provinsi, dimana proporsi PAD : non-

PAD sebesar 48:52, dibutuhkan kenaikan PAD sehingga 

PAD setelah penambahan menjadi sebesar (48% + 10%) / 

48% = 58%/48% = 120,8% PAD awal atau dengan kata 

lain dibutuhkan kenaikan PAD sebesar 20,8% untuk 

menutupi 10% kenaikan belanja. 

2) Pada pemerintah kabupaten dan kota, dimana proporsi 

PAD : non-PAD sebesar 11:89, dibutuhkan kenaikan PAD 

sehingga PAD setelah penambahan menjadi sebesar (11% 

+ 10%) / 11% = 21%/11% = 190,9% PAD awal atau dengan 

kata lain dibutuhkan kenaikan PAD sebesar 90,9% untuk 

menutupi 10% kenaikan belanja. 

                                                             
66 Pd0 = Pendapatan daerah awal (t=0) yang dibutuhkan untuk membiayai 

belanja daerah 
67 Pd1 = Pendapatan daerah tahun berikutnya (t=1) yang dibutuhkan untuk 

membiayai belanja daerah dengan kenaikan 10% 
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Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa keleluasaan 

pemerintah provinsi dalam menyesuaikan PAD-nya untuk menutup 

setiap tambahan kenaikan belanja jauh lebih tinggi daripada 

keleluasaan pemerintah kabupaten/kota dalam menutup setiap 

tambahan kenaikan belanja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa 

melalui perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 

yang akan dilakukan dalam RUU HKPD, Pemerintah akan lebih 

fokus pada penguatan diskresi dan kewenangan perpajakan (local 

taxing power) khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota. Dengan 

adanya penguatan local taxing power diharapkan kontribusi PDRD 

terhadap PAD akan semakin meningkat utamanya bagi Pemerintah 

Kabupaten/Kota, sebagaimana tergambar pada Tabel II.15 dimana 

perkembangan PAD kabupaten/kota tahun 2010-2019 yang terus 

meningkat tiap tahunnya. 

Tabel II.9 
Total PAD Kabupaten/Kota berdasarkan Pulau di Indonesia 

(Rp. Triliun) 
Pulau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jawa 11.84 18.29 23.91 30.29 38.85 48.72 51.85 67.03 62.62 68.53 

Sumater

a 
5.44 7.42 9.28 11.03 15.08 16.73 17.53 21.94 21.54 23.08 

Kalimant

an 
2.09 2.95 3.70 4.70 10.01 6.17 6.73 7.91 7.56 8.85 

Bali - 
Nusa 

Tenggara 
2.44 3.60 4.40 5.44 7.75 7.80 8.72 11.24 10.63 11.66 

Sulawesi 1.61 2.09 2.74 3.51 5.26 5.95 6.29 9.41 8.30 9.08 

Maluku 0.28 0.41 0.45 0.55 0.61 0.74 0.83 1.01 1.02 1.11 

Papua 0.66 0.72 1.01 0.95 1.51 1.69 1.90 1.63 1.71 2.08 

Jumlah 24.36 35.49 45.48 56.47 79.08 87.80 93.84 120.18 113.39 124.39 

Sumber: DJPK, data diolah 
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Selain permasalahan basis pajak (dasar dikenakannya pajak, 

baik berupa kebendaan maupun aktivitas, seperti properti, 

konsumsi, penghasilan, sumber daya alam) yang masih relatif 

rendah, administrasi pemungutan pajak juga belum optimal. Dari 

tabel di bawah dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan tax ratio  

untuk tiap wilayah per tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. 

Namun demikian, tax elasticity yang mengukur dampak perubahan 

penerimaan PDRD terhadap perubahan kondisi ekonomi yang 

dilihat dari naik turunnya PDRB masih bersifat elastis. PDRB 

merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara 

dalam jangka waktu tertentu, sehingga sering digunakan dalam 

melihat kinerja perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan PDRB diikuti pula dengan kenaikan penerimaan PDRD. 

Walaupun ratio elastisitasnya mengalami tren yang menurun 

dengan kemungkinan disebabkan kinerja perekonomian yang 

menurun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel II.16. 

Tabel II.10 
Tax Ratio dan Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 
Sumber: Sidik, 2015 

Data di atas menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas 

PDRD tersebut terkait dengan penambahan jenis pajak, perluasan 

basis pajak, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak di satu 

sisi memberi dampak kepada peningkatan penerimaan pajak 

Nasional Provinsi Kab Kota Nasional Provinsi Kab Kota Nasional Provinsi Kab Kota

Tax Ratio (%) 1,45 1,07 0,39 0,70 1,56 1,12 0,43 0,79 1,66 1,17 0,50 0,87

Tax Elasticity 2,52 2,11 2,96 5,57 1,69 1,51 2,28 2,11 1,63 1,39 2,56 1,76
Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis

2011 2012 2013
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daerah. Namun di sisi lain, dengan melihat potensi sebenarnya yang 

dimiliki oleh daerah, masih jauh dari harapan dan diperlukan 

upaya lagi untuk lebih meningkatkan kapasitas keuangan daerah. 

Selain itu, masih terbatasnya ruang gerak basis PDRD 

membuat daerah menarik pungutan yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang PDRD dalam upaya peningkatan penerimaan 

PDRD. Hal ini terindikasi dari masih dianggarkannya berbagai jenis 

PDRD ilegal di dalam APBD Tahun 2012 dan 2013 oleh beberapa 

Pemerintah Daerah. Indikasi ini tersaji pada Tabel II.17 berikut: 

Tabel II.11 
Pungutan Ilegal dalam APBD 2012 dan 2013 

No. Nama PDRD 

1. Pajak Kandang Ternak dan Gudang 

2. Pajak Lingkungan 

3. Pajak Menara Selular 

4. Kontribusi Kebun Raya Bogor 

5. Pajak Pendaftaran Perusahaan 

6. Retribusi SITU 

7. Retribusi SIUP 

8. Retribusi TDI, TPI, dan SIUP 

9. Retribusi Izin Ketenagalistrikan (IU KS/IU KU) 

10. Retribusi Izin Tempat Usaha 

11. Retribusi Leges 

12. Retribusi Surat Ijin Perdagangan 

13. Retribusi TDG 

14. Retribusi Dana Bergulir 

15.  Administrasi Karcis 

16. Retribusi Izin Prinsip/Lokasi 

17. Lisensi Sektor Kehutanan 

18. Operasi Penertiban Tanda Daftar Industri 
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No. Nama PDRD 
19. Retribusi Akta Pendirian Koperasi 

20. Penempatan Tenaga Kerja 
Sumber: Kemenkeu, data diolah 

 

Selain jenis pungutan ilegal sebagaimana tabel II.17 di atas, 

terdapat beberapa jenis retribusi dalam UU PDRD yang pada 

prinsipnya wajib disediakan pemerintah daerah melalui belanja 

APBD, dan pemungutannya selama ini belum memadai dan 

menimbulkan biaya pemungutan (collection cost) dan biaya 

kepatuhan (compliance cost) yang relatif tinggi. Oleh karena itu, 

dalam RUU HKPD ini, akan dilakukan rasionalisasi jumlah jenis 

retribusi sehingga retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah 

adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, bukan 

pelayanan publik yang wajib disediakan pendanaannya dalam 

APBD, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang 

rendah.  

Adanya beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 

yang ditafsirkan secara beragam juga turut menyebabkan tidak 

optimalnya pemungutan PDRD. Beberapa contoh berkaitan dengan 

hal tersebut antara lain adanya jenis pajak daerah dalam yang 

mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi seperti Pajak 

Hiburan terhadap objek Pajak Golf, Pajak Kendaraan Bermotor atas 

alat berat, dan Pajak Penerangan Jalan atas listrik yang dihasilkan 

sendiri. Sementara itu, penetapan tarif Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi berdasarkan NJOP pun telah dibatalkan 

oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 

menegaskan bahwa olahraga Golf tidak termasuk dalam kategori 

hiburan sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan. Putusan 

MK No.46/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa besaran Retribusi 
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pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat lagi dihitung 

berdasarkan NJOP menara, namun berdasarkan biaya riel yang 

dikeluarkan Pemda dalam melakukan pelayanan pengendalian 

menara. Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa alat 

berat dan alat besar bukan merupakan kendaraan bermotor 

sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor 

maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Putusan MK 

No.80/PUU-XV/2017 menegaskan agar atas Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) terdapat kesesuaian nama dan objek yang diatur, 

sehingga Pemerintah diminta untuk melakukan perubahan 

nomenklatur PPJ dalam perubahan UU PDRD. 

Selain itu, beragam penafsiran juga muncul pada objek pajak 

daerah terutama pada pajak yang berkaitan dengan konsumsi 

barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek PPN 

karena adanya perbedaan sudut pandang antara fiskus68 pajak 

pusat, Kantor Pelayanan Pajak dan fiskus pajak daerah 

(Dispenda/Dinas Pajak/ Bapenda). Sebagai contoh, persinggungan 

antara PPN dan Pajak Restoran atas toko roti (bakery), PPN dan 

Pajak Hotel atas persewaan ruangan di dalam hotel, PPN dan Pajak 

Hotel atas persewaan ruangan untuk kos/kontrakan, serta PPN dan 

Pajak Parkir atas penyelenggaraan jasa valet parking. Perbedaan-

perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

Wajib Pajak (pengusaha) di daerah, sehingga perlu ditegaskan 

dalam UU ini.  

Lebih lanjut, dalam prakteknya selama ini terdapat beberapa 

jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik serupa dan memiliki 

basis pajak yang sama (basis konsumsi), yaitu Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak 

                                                             
68 Fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas mengurus 

dan menarik pajak (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
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Parkir. Pembedaan 5 jenis pajak yang memiliki karakteristik sama 

dimaksud selama ini menimbulkan administrasi yang tidak 

sederhana bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha hotel, restoran, 

hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sekaligus. Dalam 

implementasi UU PDRD selama ini, apabila terdapat satu wajib 

pajak yang menyelenggarakan kelima aktivitas tersebut, wajib 

membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam rangka 

menyederhanakan administrasi wajib pajak serta memudahkan 

pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemda, kelima 

jenis pajak yang berkarakteristik sama dimaksud diintegrasikan 

menjadi satu jenis pajak dalam RUU ini, yaitu Pajak atas Barang 

dan Jasa Tertentu (PBJT).  

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat 

beberapa kendala pemungutan pajak daerah yang diakibatkan 

pengaturan tarif pajak daerah dalam UU PDRD selama ini. 

Pengaturan batasan tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) selama ini belum membedakan antara kendaraan bermotor 

berbahan bakar fosil dengan kendaraan bermotor listrik, sehingga 

belum mendukung pengurangan emisi buang untuk kelestarian 

lingkungan. Begitu juga dengan pengaturan tarif maksimum Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor 

bekas dalam UU PDRD sebesar 1% yang menyebabkan tingginya 

ketidakpatuhan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan 

registrasi dan balik nama kendaraan bermotor bekas atas namanya 

sendiri. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada rendahnya kepatuhan 

pembayaran PKB, karena WP cenderung enggan untuk membayar 

PKB apabila kendaraan yang dimilikinya belum atas nama 

pribadinya. 
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 Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah berbasis konsumsi 

yang diatur dalam UU PDRD, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir 

mengatur tarif maksimum yang relatif lebih tinggi dari jenis pajak 

konsumsi lainnya. Pajak daerah berbasis konsumsi pada umumnya 

dikenakan pada tarif maksimum 10%, begitu juga pajak pusat 

berbasis konsumsi (PPN). Namun Pajak Hiburan dalam UU PDRD 

dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis 

hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan 

berusaha. Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan 

(misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak 

dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang 

sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya 

merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang 

bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan. 

Begitu juga dengan jasa parkir yang dikenakan Pajak Parkir dengan 

tarif maksimum 30%, berbeda dengan tarif pajak pusat dan pajak 

daerah atas penyerahan jasa sebesar 10%, sehingga belum 

sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha bagi industri dan 

aktivitas perkantoran.  

 Lebih lanjut, mekanisme Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada 

kabupaten/kota selama ini menimbulkan permasalahan 

keterlambatan diterimanya Pajak provinsi bagian kabupaten/kota, 

mengingat Pemda provinsi pada umumnya menyalurkan bagi hasil 

Pajak Provinsi secara periodik dan bergantung pada kebijakan 

daerah masing-masing. Oleh karena itu, dalam RUU ini 

diperkenalkan opsen Pajak Provinsi untuk kabupaten/kota dengan 

tujuan agar ketika WP melakukan pembayaran pajak provinsi 

kepada Pemda provinsi, seketika bagian kabupaten kota atas pajak 

provinsi tersebut dapat diterima secara paralel oleh Pemda 

kabupaten/kota, begitu juga sebaliknya opsen pajak 
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kabupaten/kota kepada provinsi. Adapun 3 jenis pajak daerah yang 

memperkenalkan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi 

dan kabupaten/kota adalah PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. Untuk dapat mengakomodir opsen tersebut, 

agar beban WP tidak bertambah signifikan (relatif tetap) tarif PKB, 

BBNKB, dan Pajak MBLB dalam RUU ini perlu diturunkan. 

Dari sisi administrasi perpajakan daerah, kendala yang 

dihadapi saat ini adalah adanya keterbatasan sumber daya 

manusia, manajemen database dan teknologi informasi dalam 

rangka mendukung kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi 

Daerah. Di samping itu, penyelarasan juga perlu dilakukan atas 

beberapa aturan tentang administrasi perpajakan daerah yang 

terkait dengan evaluasi Raperda, pembatalan Perda dan pengenaan 

Sanksi, serta Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah untuk 

menyelaraskan dengan UU Pemda dan UU Cipta Kerja. Dalam UU 

Pemda diatur perubahan mekanisme penyampaian Raperda PDRD 

kabupaten/kota/provinsi, dari yang sebelumnya raperda 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

secara paralel sebagaimana diatur dalam UU PDRD, diubah dalam 

UU Pemda menjadi disampaikan hanya kepada Menteri Dalam 

Negeri, sedangkan Menteri Keuangan melakukan evaluasi raperda 

PDRD apabila ada permintaan koordinasi dari Menteri Dalam 

Negeri. Mekanisme tersebut berdampak pada lamanya waktu 

penyelesaian evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, 

dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme 

tersebut disempurnakan kembali sehingga penyampaian raperda 

PDRD tetap disampaikan paralel kepada gubernur (untuk raperda 

kab/kota), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. 

Pengaturan dalam RUU HKPD ini dimaksudkan agar harmonis 

dengan mekanisme yang diatur dalam UU Cipta Kerja dimaksud, 
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dengan tujuan yang sama, yaitu agar proses penyelesaian evaluasi 

raperda PDRD oleh Pemerintah Pusat dapat dipercepat. 

 

13. Praktek di Negara Lain 

Program pemerataan fiskal (fiscal equalisation) dipraktekkan 

oleh banyak negara di dunia, baik negara federasi maupun negara 

kesatuan. Pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah 

kesenjangan fiskal (fiscal disparities) diantara daerah-daerah yang 

se-level. Misalnya di negara federal, ada program pemerataan fiskal 

antar negara bagian dan program pemerataan fiskal antar daerah di 

dalam negara bagian masing-masing. Hal yang sama juga terjadi di 

negara-negara kesatuan (unitary). Program ini dapat dianggap 

sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi 

fiskal yang sama untuk menjalan tugasnya. 

Program pemerataan fiskal dilakukan dengan berbagai cara 

didasarkan kepada prinsip tertentu dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh negara tersebut. Di Kanada, sebagai contoh, sasaran dari 

pemerintah federalnya adalah untuk memberdayakan setiap 

provinsinya dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang 

relatif sama kepada seluruh penduduknya dengan pengenaan 

tingkat pajak yang relatif sama pula (Fiscal Federalism in Canada, 

1981). Demikian juga halnya dengan Australia dimana sasaran 

yang dideklarasikan adalah untuk mengoreksi ketidakmerataan 

fiskal antar daerah (horizontal fiscal imbalance) yang berarti 

ketidakmampuan negara bagian untuk menyediakan pelayanan 

dengan standar nasional tertentu kepada penduduknya pada 

tingkat pajak yang relatif sama.69 

                                                             
69 Mathews, Russell. 1994, ‘Fiscal Equalisation -Political, Social and 

Economic Linchpin of Federation’, The Inaugural Russell Mathews Lecture 
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Sedikit berbeda dengan Canada dan Australia, kebijakan 

pemerataan fiskal di Jepang bertujuan untuk memeratakan 

kemampuan fiskal pemerintah daerah agar dapat menutupi 

kebutuhan fiskal dasar dan mencapai keseragaman tingkat 

pelayanan lokal.70 Program pemerataan di Jepang fokus kepada 

pemerataan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah, 

sedangkan di Canada dan Australia difokuskan kepada pemerataan 

fiskal antar negara bagian/provinsi, sedangkan pemerataan fiskal 

antar daerah dalam negara bagian adalah urusan negara bagian 

masing-masing. 

Hampir sama dengan Jepang, tujuan dari program pemerataan 

fiskal di negara-negara Skandinavia adalah agar seluruh otoritas 

lokal dapat menghadapi perbedaan lingkungan luar dalam hak 

kebutuhan belanja dan basis pajak.71 Lebih lanjut Lotz 

menambahkan bahwa di negara-negara tersebut, program 

pemerataan difokuskan untuk pemerataan kapasitas pemerintah 

lokal dalam menyediakan pelayanan publik pada level standar 

minimum bukan untuk pemerataan standar kehidupan setiap 

individunya. Secara kontras, di Jerman, program pemerataan fiskal 

memang ditujukan untuk pemerataan standar kehidupan seluruh 

penduduknya.72 

Meskipun beberapa negara memiliki sasaran yang hampir 

sama untuk program pemerataan fiskalnya, namun penerapannya 

                                                             
on Federal Financial Relations, Federalism Research Centre, Australian 
National University, Canberra. 

70 Mihaljek, Dubravko, 1997, 'Japan', Part II (12) in Fiscal Federalism: 
in Theory and Practice (edited by Teresa Ter-Minassian), International 
Monetary Fund, Washington. 

71 Lotz, Joergen R. (1997), 'Denmark and Other Scandinavian 
Countries: Equalisation and Grants', Chapter 7in Financing Decentralized 
Expenditures: An International Comparison of Grants, edited by Ehtisham 
Ahmad, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK. 

72 Ibid. 
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bisa saja berbeda. Sebagai contoh, Australia dan Canada memiliki 

sasaran pemerataan fiskal yang sama, namun model formulasi 

kebijakan yang digunakan sangat berbeda. Sistem di Canada hanya 

mengupayakan pemerataan kapasitas fiskal tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan fiskal dari provinsi-provinsinya, 

sedangkan sistem pemerataan fiskal di Australia mengakomodasi 

keduanya (kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal). Sistem 

pemerataan fiskal di Australia dikenal sebagai salah satu sistem 

yang paling komprehensif di dunia.73 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa program pemerataan 

fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah 

pendapatannya dan/atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya 

daripada daerah yang tinggi pendapatannya dan/atau rendah biaya 

pelayanannya (Walsh & Thomson, 1994). Meskipun demikian, tidak 

akan pernah ada sistem pemerataan fiskal yang sempurna. Dalam 

praktik yang terjadi adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan 

fiskal di antara daerah yang se-level sampai ke tingkat yang dapat 

diterima.  

 

14. Penguatan Implementasi Desentralisasi Fiskal 

Pada tahun 2020, implementasi desentralisasi fiskal di 

Indonesia telah mencapai dua dasawarsa sejak tahun 2001 atas 

pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

                                                             
73 Rye, Richard C. & Searle, Bob (1997), 'Expenditure Needs: 

Institution and Data', Chapter 3 in: Financing Decentralized Expenditures: 
An International Comparison of Grants, edited by Ehtisham Ahmad, 
Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK. 
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Pusat dan Daerah sebagai ‘big bang´ desentralisasi di Indonesia. 

Penetapan Undang-Undang tersebut bertujuan mewujudkan 

otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab 

secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.  

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal 

di sisi pendapatan melalui perpajakan daerah, pengeluaran yang 

didanai terutama melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan 

pembiayaan melalui berbagai skema pinjaman dan pembiayaan 

kreatif lainnya. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, 

pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak 

dan retribusi daerah. Sementara itu, sebagian besar penerimaan 

negara tetap dikuasai oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk 

menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih 

dititikberatkan pada aspek pengeluaran, yang terutama didanai 

dari transfer ke daerah dan dana desa. Oleh karena itu, esensi 

otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi 

kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanjanya 

untuk memenuhi kebutuhan daerah dan prioritas nasional di 

daerah.  Pada prinsipnya desentralisasi fiskal merupakan salah 

satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola 

pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun 

nasional. 

Selama lebih dari dua dasawarsa pelaksanaan desentralisasi 

fiskal di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal telah berkontribusi positif dalam mendorong kemajuan 



193 

 

pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari capaian positif 

indikator layanan dasar maupun kesejahteraan masyarakat: 

Tabel II.12 
Indikator Layanan Dasar dan Kesejahteraan 

No Indikator 2001 2019 
1 Pendidikan   
 APM SMP 66,90%* 79,40% 
 APM SMA 44,84%* 60,84% 
2 Kesehatan   
 Persalinan Tenakes 64,20% 94,71% 

 
Imunisasi Dasar 
Campak 

65,05%** 93,01% 

3 Infrastruktur dasar   
 Air Minum 48,68% 89,27% 
 Sanitasi 34,30% 77,39% 
4 Kesejahteraan   
 % Penduduk Miskin 18,41% 9,22% 
 IPM 60,9**** 71,92 

Sumber: BPS 
*2007;  **1999; ***2000 Backasting UNDP 

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan per kapita yang 

menurut Bank Dunia, naik peringkat dari Lower Middle Income 

Country menjadi Upper Middle Income Country. Inovasi pelayanan 

publik di daerah berdasarkan hasil penilaian Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik (KIPP) mulai terlihat beragam dan atraktif, 

misalnya adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan 

masyarakat. 

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal di 

Indonesia hingga saat ini masih terdapat kelemahan, kendala, dan 

dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga Pemerintah harus 

menetapkan strategi kebijakan yang berkesinambungan terutama 

terhadap 4 (empat) elemen kunci desentralisasi fiskal. Keempat 
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elemen kunci tersebut adalah: i) mengembangkan hubungan 

keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan 

vertikal dan horizontal; ii) mengembangkan sistem pajak daerah 

yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; iii) 

mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung 

jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum; dan iv) 

harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan 

layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal 

dan perekonomian nasional.  

Pelaksanaan strategi kebijakan tersebut diperkuat dengan 

penyempurnaan regulasi yang mendasari implementasi 

desentralisasi fiskal, baik berupa undang-undang maupun 

peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, dalam rangka penguatan 

local taxing power perlu dilakukan perluasan basis perpajakan 

daerah, penguatan administrasi perpajakan, optimalisasi struktur 

perpajakan, dukungan terhadap kemudahan berusaha, serta 

penyesuaian terhadap perubahan keadaan dan regulasi terkait. 

Kebijakan desentralisasi fiskal yang dibangun dengan 

mengedepankan diskresi fiskal daerah otonom yang sebesar-

besarnya ternyata belum mampu memperoleh respon yang sepadan 

dari Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa hal yang menjadi 

tantangan dan isu strategis kebijakan desentralisasi fiskal: 

a. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 

daerah  

Meski terdapat beberapa contoh daerah yang memiliki inovasi 

dan komitmen yang kuat dalam perbaikan tata kelola 

pemerintahan, namun secara umum isu tata kelola menjadi titik 

fokus yang masih perlu diperbaiki oleh daerah. Hal ini dapat 

ditunjukkan masih rendahnya nilai reformasi birokrasi di 

pemerintah daerah yang sebagian besar masih pada predikat CC 
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dan C (2019). Selain itu, isu transparansi dan integritas juga 

masih memerlukan upaya peningkatan. Adapun, berdasarkan 

data perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, sejak 2004 hingga 

2019, terdapat setidaknya 140 kepala dan wakil kepala daerah 

yang telah menjadi terpidana kasus korupsi.  

b. Disharmoni kebijakan dan peraturan 

Adanya pelimpahan wewenang kepada daerah hendaknya tetap 

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah dan harus selaras 

dengan kebijakan strategis nasional. Namun dalam prakteknya, 

tidak jarang terdapat kebijakan dan peraturan daerah yang 

berseberangan dengan arah kebijakan nasional bahkan 

peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, terdapat setidaknya 

3.143 Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri di tahun 

2016. Adapun pasca putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2017, 

pengawasan Perda oleh Pemerintah Pusat tidak lagi bersifat 

represif atau executive review melainkan preventif sebelum perda 

ditetapkan (executive preview). 

c. Belanja daerah perlu ditingkatkan kualitasnya 

Saat ini tuntutan pekerjaan dan tugas pemerintah tidak lagi 

berorientasi proses, melainkan bergeser menjadi berorientasi 

hasil yang nyata di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 

oleh Kementerian PAN-RB, bahwa 87,35% Pemda masih 

mendapatkan peringkat B atau di bawah B. Artinya, Pemda 

dengan kategori B ke bawah, memiliki potensi inefektivitas dan 

inefisiensi anggaran setidaknya sebesar 40% dari total APBD. 

Hal yang perlu ditekankan dan selalu diingatkan kepada seluruh 

pengelola keuangan daerah adalah bahwa sumberdaya 
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keuangan pemerintah terbatas dan harus 

dipertanggungjawabkan di hadapan publik. 

d. Rendahnya daya saing dan kolaborasi antara pusat dan daerah, 

serta antardaerah (provinsi dengan kab/kota, antar provinsi, 

dan antar kab/kota) 

Otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan kompetisi sehat 

dan daya saing daerah, serta pada saat bersamaan mendukung 

adanya sinergi dan kerjasama antardaerah. Berbagai keragaman 

sumber daya, karakteristik, kondisi, serta dinamika masyarakat 

pada masing-masing daerah sebaiknya dikelola dengan 

mengedepankan pengaturan-pengaturan yang bersifat 

kolaboratif. Namun, hal ini rupanya belum dapat kita rasakan 

secara signifikan dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan, banyak daerah masih terkesan 

business as usual dan bersifat unilateral. Sebagai contoh 

penanganan masalah-masalah kawasan perkotaan dan 

metropolitan, seperti transportasi, persampahan, banjir, dan 

daya dukung lingkungan, masih dilaksanakan secara parsial 

dan tanpa sinergi yang kuat antardaerah. 

e. Ketimpangan kinerja layanan dan kesejahteraaan publik 

Kita bersama harus menyadari bahwa pada dasarnya otonomi 

daerah hanyalah wahana atau kendaraan yang dipilih dalam 

rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan kualitas layanan publik. Meski terjadi peningkatan 

kualitas, namun hal tersebut masih belum optimal dan masih 

perlu dilakukan akselerasi. Selain itu, Indonesia masih 

mengalami ketimpangan dari sisi layanan dasar publik dan 

kesejahteraan, khususnya antara Jawa dan luar Jawa. 
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Tabel II.13 
Kesenjangan Indikator Layanan Publik dan Kesejahteraan 

Publik 

No 
Indikator 

(2019) 
Nasional Tertinggi Terendah 

1 Pendidikan    
 APM SMP 79,40% 86,75% - Bali 57,19% - Papua 
 APM SMA 60,84% 73.01% -  Bali 44.32% - Papua 
2 Kesehatan    

 
Persalinan 
Tenakes 

94,71% 100% - DIY 68,34%-Maluku 

 
Imunisasi 
Dasar Lengkap 

92,26% 103,75% - NTB 49,64% - Aceh 

3 
Infrastruktur 
dasar 

   

 
Air Minum 
Layak 

89,27% 
99,82%-
Jakarta 

57,60%-
Bengkulu 

 Sanitasi Layak 77,39%  94,67% - DIY 38,27% - Papua 
4 Kesejahteraan    

 
% Penduduk 
Miskin  

9,22% 
3,42% - 
Jakarta 

26,55% - Papua 

 IPM  71,92 
80,76 – 
Jakarta 

60,84 – Papua 

Sumber: BPS tahun 2019 

Lebih lanjut, secara khusus, terdapat tantangan pengelolaan 

TKDD dalam upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal antara 

lain yaitu: (a) upaya penguatan kualitas SDM dan akselerasi daya 

saing di daerah dalam mendorong perbaikan perekonomian di 

daerah; (b) upaya mengurangi kesenjangan dan kemiskinan daerah 

antara lain melalui dukungan program perlindungan sosial; (c) 

upaya peningkatan akses konektivitas dan pemerataan 

pembangunan antara wilayah dalam mendorong pusat 

pertumbuhan ekonomi baru dan menarik minat investor untuk 

berinvestasi; (d) upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam hal 

pengelolaan perubahan iklim, lingkungan hidup, dan mitigasi risiko 
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kebencanaan; (e) upaya daerah dalam mendorong nilai tambah 

ekonomi dan kesempatan kerja di daerah antara lain dengan 

memperbanyak kegiatan inovasi daerah yang dapat mendorong 

kegiatan ekonomi yang produktif dan memberdayakan tenaga kerja 

dari masyarakat setempat. 

Dalam menjawab tantangan dan isu strategis kebijakan 

desentralisasi fiskal tersebut, maka strategi kebijakan 

desentralisasi fiskal perlu difokuskan pada: (a) meningkatkan akses 

dan kualitas layanan dasar publik di daerah seperti pendidikan dan 

kesehatan; (b) mendukung penguatan infrastruktur dan 

konektivitas antarwilayah terutama di kawasan 3T (tertinggal, 

terdepan, dan terluar); (c) mendukung kesinambungan program 

strategis antara lain pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, 

pembangunan SDM, akselerasi daya saing, dan kepariwisataan; (d) 

meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam aspek pengelolaan 

keuangan daerah dan negara; (e) mendorong penggunaan belanja di 

daerah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip value 

for money; serta (f) mendorong strategi pembiayaan kreatif bagi 

pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. 

Saat ini, output perekonomian Indonesia sudah mendekati 

tingkat potensialnya. Untuk itu, dibutuhkan bauran kebijakan yang 

dapat mengakselerasi kinerja perekonomian nasional. Namun, 

upaya mengakselerasi kinerja perekonomian menghadapi tekanan 

kondisi global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir 

ini. Selain itu, perekonomian nasional sebagai agregasi dari 

perekonomian daerah masih menghadapi berbagai tantangan. 

Perekonomian daerah masih belum optimal mencapai output 

terbaiknya sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Daerah masih 

belum mampu mengidentifikasi potensi ekonomi unggulannya, 

sehingga pembangunan ekonomi daerah masih random, belum 
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terfokus dan didukung secara optimal. Kontribusi perekonomian 

daerah juga masih timpang dan terkonsentrasi di Wilayah Jawa dan 

Sumatera. Data statistik tahun 2018 menunjukkan ketimpangan 

ekonomi antar wilayah yang masih sangat dalam. Kontribusi PDRB 

terbesar masih berada di Pulau Jawa yaitu 58%, berikutnya Pulau 

Sumatera sebesar 21%, Pulau Kalimantan 8%, Pulau Sulawesi 6%, 

dan gabungan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia yang hanya 

2%. 

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, 

Pemerintah perlu melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Undang-Undang HKPD). Perubahan judul Undang-Undang 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18A Ayat 

(2) UUD 1945 yang memandatkan bahwa “Hubungan keuangan, 

pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-

undang”. Selain itu, perubahan judul tersebut juga disebabkan 

pada filosofi muatan pengaturan yang tidak hanya terbatas pada 

konteks pengaturan perimbangan keuangan namun juga meliputi 

pada aspek yang lebih esensial yaitu menjembatani suatu sistem 

penyelenggaran keuangan yang memuat hak dan kewajiban antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara adil, akuntabel, 

konsolidatif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, 

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

Perubahan Undang-Undang HKPD perlu juga memperhatikan 

dengan baik  Grand Design Desentralisasi Fiskal (GDDF) Indonesia. 

GDDF ini sejak awal dimaksudkan untuk memberi arah jangka 
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panjang dari hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia. 

Dengan dilakukan penyesuaian Undang-Undang HKPD dengan 

GDDF, maka pelaksanaan urusan daerah dapat berjalan dengan 

baik sesuai tujuan otonomi daerah. 

Selain itu, untuk pengaturan yang lebih komprehensif terkait 

sumber penerimaan daerah, UU HKPD ini juga akan memasukkan 

perubahan materi muatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan terbitnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang 

membatalkan beberapa pasal dalam UU No. 28 Tahun 2009 menjadi 

salah satu pertimbangan perlunya revisi atas Undang-Undang 

dimaksud, namun bukan menjadi satu-satunya alasan. Secara 

umum, kemampuan kabupaten/kota dalam mendapatkan manfaat 

dari berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan sebagaimana yang dialami oleh 

provinsi. Hal tersebut juga mengindikasikan perlunya revisi atas UU 

No. 28 Tahun 2009. Pemerintah perlu lebih fokus dalam 

memperkuat diskresi dan kewenangan perpajakan (local taxing 

power) khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota sebab data 

tahun 2018 menunjukkan proporsi PAD kabupaten/kota secara 

nasional yang masih sangat minim, hanya sebesar 14,75 persen 

dari total penerimaan APBD.  

 

D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

Akan Diatur Dalam Undang-Undang HKPD dan Dampak 

Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 

 

1. Dampak Terhadap PAD 
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Dalam rangka penguatan kewenangan pemungutan pajak oleh 

daerah (local taxing power), rancangan kebijakan yang disusun oleh 

pemerintah diantaranya, berupa penerapan pajak daerah baru 

sebagai tambahan atas PPh Pasal 21, 25/29 WP OPDN yang akan 

mulai berlaku 5 tahun setelah RUU HKPD dengan memperhatikan 

kondisi perekonomian, penerapan opsen PKB dan BBNKB dari 

Provinsi ke Kabupaten/Kota, penerapan opsen Pajak MBLB dari 

Kabupaten/Kota ke Provinsi, penyesuaian kebijakan eksisting 

dengan melakukan restrukturisasi jenis pajak daerah (dari 16 

menjadi 14 jenis pajak termasuk memperkenalkan Pajak Barang 

dan Jasa Tertentu), rasionalisasi retribusi daerah (dari 32 menjadi 

18 jenis pelayanan), dan melakukan penyesuaian tarif pajak dan 

retribusi. 

Pengaturan pajak daerah baru sebagai tambahan atas PPh 

Pasal 21, dan PPh Pasal 25/29 selain untuk meningkatkan PAD 

juga ditujukan untuk memberikan peran bagi Pemda dalam 

pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29. Pajak daerah baru 

tersebut diharapkan menjadi landasan baru pelaksanaan sinergi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pemungutan 

PPh untuk optimalisasi pendapatan negara. Secara konsep, pajak 

baru tersebut diharapkan akan menimbulkan tanggung jawab 

Pemda atas Pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 yang 

selama ini hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Peran serta Pemda 

diharapkan dari aspek pengawasan pemungutan PPh Orang Pribadi 

(OP) dan pemeliharaan basis data perpajakan, khususnya Wajib 

Pajak (WP) UMKM di daerah. Melalui pengaturan ini, diharapkan 

dapat memperkuat hubungan antara pembayaran PPh OP dari 

masyarakat dengan pelayanan publik Pemda kepada masyarakat, 

tanpa mengubah pelaksanaan DBH PPh yang telah berjalan selama 
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ini. Hal tersebut juga telah menjadi praktik terbaik internasional 

(international best practice) di banyak negara.  

 Dalam rangka melihat dampak terhadap PAD tersebut, telah 

dilakukan simulasi dengan menggunakan data APBD selama 5 

tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang berasal dari 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Atas data tersebut, 

dilakukan proses pengubahan data yang teridentifikasi salah, 

rusak, tidak akurat, tidak lengkap, dan salah format (cleansing) agar 

data yang digunakan lebih dapat diandalkan (reliable) dan 

konsisten. Selanjutnya, dilakukan penghitungan dampak PAD 

dengan mengubah bagi hasil beberapa jenis pajak provinsi menjadi 

opsen yang merupakan pajak kabupaten/kota, menerapkan opsen 

Pajak MBLB untuk provinsi, serta perubahan tarif beberapa jenis 

pajak. Namun demikian, untuk jenis pajak daerah baru sebagai 

tambahan atas PPh OP tidak diperhitungkan dalam simulasi RUU 

ini mengingat pengaturan dimaksud diproyeksikan baru akan 

diterapkan tahun 2026 (5 tahun setelah RUU HKPD diberlakukan), 

sehingga terlihat dampaknya terhadap APBD yang akan disajikan 

lebih lanjut dalam Tabel II.20. Demikian juga untuk simulasi Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu belum memperhitungkan potensi 

penerimaan yang merupakan perluasan objek pajak daerah melalui 

pengalihan objek PPN existing seperti valet parking, jasa rekreasi, 

dan sarpras olahraga, dan akomodasi yang disediakan melalui 

tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel, mengingat adanya 

keterbatasan data.  

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mendorong 

peningkatan PAD sekaligus dapat mengkompensasi berbagai 

pungutan yang dihapuskan untuk penyediaan layanan dasar wajib 

dan kemudahan berusaha. Berdasarkan hasil simulasi penerapan 

kebijakan pengaturan PDRD sebagaimana diuraikan dalam tabel 
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II.20 terlihat bahwa dengan adanya perubahan pengaturan PDRD, 

peningkatan PAD meningkat rata-rata sebesar 7,56%. Kabupaten 

mengalami peningkatan lebih tinggi yaitu sebesar 22,72%, diikuti 

kota 16,27%, dan penurunan PAD provinsi -2,05%. Adapun 

penurunan PAD provinsi merupakan penurunan PAD bruto 

disebabkan perubahan mekanisme beberapa jenis bagi hasil pajak 

provinsi kepada kabupaten/kota menjadi opsen, namun secara neto 

PAD provinsi tetap akan meningkat.  

 
Tabel II.20 

Dampak Pengaturan PDRD dalam RUU HKPD terhadap PAD 

(dalam triliun rupiah) 

Level 
Pemd

a 

2016 2017 2018 2019 

UU 
28/20

09 

RU
U 

HKP
D 

Delt
a 

(%) 

UU 
28/2
009 

RU
U 

HK
PD 

Del
ta 
(%) 

UU 
28/2
009 

RU
U 

HKP
D 

Del
ta 
(%) 

UU 
28/2
009 

RU
U 

HK
PD 

Del
ta 
(%) 

Provin
si  

      
130,1

1  

  
 

127,6
1  

 
-1,92 

          
148,1

6  

          
144,
95  

 
-

2,17 

          
159,0

7  

          
155,8

0  

 
-2,06 

          
169,0

3  

          
165,
55  

 
-

2,05 

Kab             
60,61  

            
74,63  

 
23,13 

            
80,71  

            
96,6

4  

 
19,7

4 

            
74,44  

            
92,45  

 
24,1

9 

            
81,79  

          
101,
28  

 
23,8

3 

Kota             
32,33  

            
37,29  

 
15,34 

            
39,98  

            
45,8

3  

 
14,6

5 

            
39,05  

            
45,84  

 
17,4

0 

            
42,66  

            
50,2

1  

 
17,7

1 

 
Total 

          
223,0

6  

          
239,5

3  

 
7,39 

          
268,8

5  

          
287,
42  

 
6,91 

          
272,5

6  

          
294,0

9  

 
7,90 

          
293,4

7  

          
317,
05  

 
8,03 

Sumber: DJPK (2020, data diolah) 

Sementara itu, apabila dilihat dampak perubahan pengaturan 

pajak daerah dan retribusi daerah ini secara kluster kepulauan, 

terlihat bahwa pada level kabupaten, Jawa-Bali, dan Sumatera 
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mengalami dampak peningkatan PAD tertinggi, dengan rata-rata 

perubahannya masing-masing 26,50% dan 22,96%. Kemudian 

Kalimantan meningkat sekitar 19,64%, disusul region Sulawesi 

yang meningkat sebesar 18,73%, dan Nusa Tenggara, Maluku serta 

Papua sebesar 10,84%. Selanjutnya, di level Kota, Jawa-Bali 

mengalami peningkatan tertinggi sebesar 18,96%, diikuti 

Kalimantan sebesar 17,65%, Sumatera sebesar 17,29%, Sulawesi 

sebesar 12,81%, dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua sebesar 

7,39%. Pada level Provinsi, seluruh region mengalami penurunan 

PAD bruto dengan penurunan tertinggi di Sumatera (-6,74%) dan 

penurunan terendah di Jawa-Bali (0,21%) sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel II.21 di bawah ini. Untuk Provinsi, meskipun 

penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan menghilangkan 

kewajiban belanja provinsi atas bagi hasil PKB dan BBNKB ke 

Kabupaten/Kota, sehingga meskipun PAD bruto menurun namun 

secara neto PAD tetap meningkat karena hilangnya belanja bagi 

hasil PKB dan BBNKB.  

Tabel II.21 
Dampak Pengaturan PDRD dalam RUU HKPD per Pulau 

 
 

 

 

 

 

Sumber: DJPK (2020, data diolah) 

Simulasi perbandingan struktur penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah tahun 2019 antara UU PDRD existing dengan RUU 
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HKPD menunjukkan dampak perubahan pengaturan tersebut 

menghasilkan peningkatan pajak daerah sebesar 11,77%,  

penurunan retribusi daerah sebesar 10,28%, sementara secara 

kumulatif dampak perubahan itu menghasilkan peningkatan PAD 

sebesar 10,78% sebagaimana terlihat pada tabel II.22 di bawah ini. 

Tabel II.14 
Perbandingan Penerimaan PDRD sebelum dan setelah RUU HKPD  

(data 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: DJPK (2020, data diolah) 

Berkaitan dengan penghapusan retribusi, hasil simulasi 

menunjukkan memang terdapat penurunan atas penerimaan 

retribusi dalam PAD. Namun demikian, secara total hal tersebut 

tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap APBD. Dampak 

positif atas pengaturan penghapusan sebagian retribusi tersebut 

antara lain terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim 

usaha yang kondusif dengan pengurangan jenis-jenis pungutan 

daerah.  
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2.    Dampak Terhadap DBH 

Pemerintah juga merancang pengalokasian DBH berdasarkan 

realisasi penerimaan negara 2 tahun sebelumnya yang juga 

bertujuan untuk menghilangkan deviasi dalam penganggaran dan 

realisasi DBH, memberikan kepastian kepada Pemda, dan 

meminimalisir kesenjangan antara pendapatan dan belanja dalam 

APBD akibat penundaan penyaluran DBH tahun anggaran 

berkenaan sebagai sumber pendanaan tambahan yang sifatnya 

tidak direncanakan (spontaneous financing resources).  

Selanjutnya, eksternalitas negatif yang hendak dikurangi 

melalui RUU HKPD yaitu dengan dimasukkannya bagian bagi 

daerah non-penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah 

penghasil namun berada di provinsi yang berbeda, serta rumusan 

baru terkait alokasi kinerja sebesar 10% dari pagu DBH. Dengan 

rumusan baru yang diangkat dalam RUU HKPD ini, maka 

sekurang-kurangnya porsi DBH yang akan digunakan untuk 

mengurangi dampak eksternalitas negatif berada di kisaran 19-

23%, dengan asumsi data yang digunakan untuk simulasi DBH 

tahun 2019-2021. Porsi tersebut didapatkan dari besaran DBH 

yang berasal dari alokasi kinerja (6% untuk kinerja pemeliharaan 

lingkungan) dan sisanya berasal dari porsi pemerataan yang 

diperluas tidak hanya dalam satu provinsi bersangkutan, namun 

juga daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. 

 

3.  Dampak Terhadap DAU 

Sebagai salah satu penerimaan terbesar daerah dalam APBD, 

maka pengukuran dampak atas pengaturan DAU dalam RUU HKPD 

perlu dilakukan. Sebagaimana telah disampaikan pada subbab 

sebelumnya, bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

perlunya dilakukan reformulasi DAU, antara lain masih tingginya 
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ketimpangan antar daerah meskipun pengaruh DAU sudah cukup 

besar untuk mengurangi ketimpangan fiskal tersebut, adanya 

ketimpangan pelayanan publik antar daerah, dan terjadinya 

inefisiensi belanja pegawai. Oleh karena itu, formula DAU ke depan 

diarahkan untuk dilakukan perbaikan atas variabel yang dapat 

mencerminkan perkiraan (proxy) kebutuhan daerah dengan lebih 

baik. Selain itu, untuk meminimalisir ketimpangan pelayanan 

publik, kebijakan formulasi DAU juga diarahkan untuk pencapaian 

SPM di daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam RUU HKPD, reformulasi DAU 

akan dilakukan sebagai berikut: 

DAU     = Celah Fiskal 

Celah Fiskal   = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

Kebutuhan Fiskal = Unit cost per layanan x target 

layanan x faktor penyesuaian 

Kapasitas Fiskal = Potensi PAD dan Alokasi DBH 

Sebagai perkiraan (proxy) atas kebutuhan fiskal, digunakan 6 

layanan dasar wajib yang dilakukan oleh daerah seperti pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, ekonomi, layanan umum, dan layanan 

pemerintahan. Simulasi yang dilakukan dengan menghitung unit 

cost enam layanan tersebut berdasarkan rerata belanja per fungsi 

selama 3 tahun dibagi dengan rerata penerima layanan selama 3 

tahun. Dengan demikian kebutuhan fiskal dihitung sebagai berikut: 

  

 

 

 

 
Kebutuhan Fiskal = 

 
!"!#$#	&"'#()#	*+(,-.		3	$#ℎ+(
!"!#$#	1"("!.2#	'#3#(#(	3	$#ℎ+( 4	$#!,"$	'#3#(#(	4	56 
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Adapun untuk target layanan, data yang digunakan adalah 

target penerima layanan tahun tertentu berdasarkan kewenangan 

pemerintahan provinsi dan/atau kabupaten /kota, seperti jumlah 

penduduk untuk layanan umum dan kesehatan, jumlah siswa SMA 

untuk pendidikan provinsi, dan siswa SD-SMP untuk layanan 

pendidikan di Kabupaten/Kota, jumlah panjang jalan untuk 

layanan infrastruktur, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk layanan ekonomi 

dan belanja pegawai untuk layanan pemerintahan. Adapun faktor 

penyesuaian yang digunakan adalah luas wilayah dan Indeks 

Kemahalan Konstruksi (IKK).  

Selain itu, untuk mendukung pencapaian SPM, maka terdapat 

kebijakan baru yang diterapkan dalam DAU ini, yaitu kebijakan 

penggunaan berbasis kinerja pencapaian pelayanan minimal 

(Performance Based). Untuk daerah berkinerja baik, maka DAU 

yang penggunaannya menjadi diskresi daerah (bersifat block grant) 

akan lebih besar, sebaliknya untuk daerah yang berkinerja kurang 

maka DAU yang penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Pusat 

(bersifat specific grant) akan memiliki porsi lebih besar. Untuk 

menghitung porsi tersebut maka dilakukan pendekatan pengaturan 

proporsi pengalokasian block grant  dan spesific grant kepada suatu 

daerah berdasarkan capaian kinerja layanan beberapa tahun ke 

belakang (swing performance). 

Cara membandingkan antara hasil formula DAU existing 

dengan formula DAU dalam RUU HKPD dilakukan 3 alternatif 

simulasi. Alternatif pertama adalah formula existing (DAU dan DAK 

existing), kedua adalah formula yang dipakai saat ini (existing) 

dengan swing performance, dan ketiga adalah formula DAU dalam 

RUU HKPD. Dengan pendekatan swing performance berbasis 

capaian kinerja layanan, terlihat bahwa idealnya, untuk 
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pemerataan layanan publik di daerah, porsi specific grants perlu 

ditingkatkan. Dengan formula saat ini dan pendekatan swing 

performance, dapat dilihat bahwa rata-rata porsi Block Grants 

adalah 65% berbanding 35%, sedangkan dengan formula DAU 

dalam RUU HKPD, rata-rata porsi Block Grants adalah 68% 

berbanding 32%.   

Tabel II.23 

 

Adapun dilihat persebarannya, jika menggunakan formula 

saat ini, alokasi tertinggi didominasi oleh daerah Jawa – Sumatera, 

dengan formula baru maka terdapat pergeseran dimana ada wakil 

dari Papua dan Sulawesi yang mendapat alokasi terbesar. Hal 

tersebut dikarenakan, formula kebutuhan fiskal tidak hanya 

direpresentasikan oleh indikator yang terkait dengan 

kependudukan saja sebagaimana dalam formula DAU existing, 

namun juga mempertimbangkan kondisi lain, seperti kondisi 

infrastruktur (panjang jalan). 

Selanjutnya, jika dilihat dari isu ketimpangan, dengan 

menggunakan indikator ketimpangan (gini coefficient), formula DAU 

baru juga menghasilkan angka yang lebih kecil dibandingkan 

dengan formula saat ini, baik untuk provinsi maupun 

kabupaten/kota (sebagaimana terlihat pada grafik II.32 di bawah). 
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Di tahun 2020 misalnya, untuk DAU formula baru Provinsi 

menghasilkan gini coefficient sebesar 0.345, lebih baik jika 

dibandingkan dengan formula saat ini yang menghasilkan 0.347. 

Demikian juga dengan Kabupaten/Kota, dengan formula yang baru 

di tahun 2020 menghasilkan gini coefficient sebesar 0.277, lebih 

baik jika dibandingkan dengan formula saat ini yang menghasilkan 

angka 0.305. 

 

Grafik II.41  
Perbandingan Gini Coefficient atas Reformulasi DAU 

                 Provinsi     Kabupaten/Kota 

 
Sumber: DJPK (2020, data diolah) 

 

4.  Dampak terhadap DAK 

Perubahan kebijakan DAK, yakni dengan merubah mekanisme 

pengalokasiannya dari semula menggunakan pendekatan formula 

(formula based), dengan kriteria umum (aspek kemampuan 

keuangan), kriteria khusus (aspek kewilayahan), dan kriteria teknis 

(aspek kebutuhan teknis dari Kementerian/Lembaga), menjadi 

dengan pendekatan pengajuan kebutuhan daerah (proposal based) 

bermaksud agar pelaksanaan DAK dapat lebih sesuai dengan 
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kebutuhan daerah. Kemudian, pengaturan DAK pada RUU HKPD 

juga tidak lagi mengenal dana pendamping yang harus disediakan 

oleh Pemeritah Daerah terhadap sejumlah DAK yang dialokasikan 

kepadanya. Selain itu, di dalam RUU ini, DAK akan dibuat lebih 

fokus, yaitu untuk pencapaian prioritas nasional, sehingga kritik 

selama ini yang menyebutkan DAK kurang fokus karena memiliki 

bidang yang banyak, dapat diatasi dengan pengaturan baru 

tersebut. 

 

6. Dampak terhadap Tugas Pembantuan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah telah membagi urusan menjadi (tiga), yaitu Mutlak, 

Konkuren dan Pemerintahan Umum. Urusan konkuren adalah 

urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, Dana Tugas 

Pembantuan perlu pengaturan lebih lanjut untuk menyesuaikan 

dengan pembagian urusan yang baru tersebut. RUU HKPD akan 

memuat ketentuan mengenai Dana Tugas Pembantuan .  

 

7.  Dampak terhadap Pinjaman Daerah 

RUU HKPD bermaksud mendorong Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembiayaan kreatif (Creative Financing). Oleh sebab itu, 

terdapat beberapa pengaturan dan norma baru yang akan 

dimasukkan dalam  RUU, yaitu: 

a. Pengaturan jenis pinjaman daerah berupa pinjaman tunai 

dan pinjaman kegiatan; 

b. Penyederhanaan persetujuan DPRD yang cukup diberikan 

pada saat pembahasan APBD, bukan seperti sebelumnya 

setiap kali Pemerintah Daerah hendak mengajukan 

pembiayaan utang; 
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c. Dibukanya kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk 

memperoleh produk pembiayaan utang syariah seperti 

pinjaman syariah dan sukuk.  

Selain keempat hal tersebut, RUU HKPD juga melakukan 

penyesuaian nomenklatur Pinjaman Daerah menjadi Pembiayaan 

Utang Daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, 

dan sukuk daerah. Beberapa perubahan kebijakan tersebut 

diharapkan membuat daerah lebih tertarik untuk mengakses 

alternatif pembiayaan daerah, karena adanya semangat simplifikasi 

proses, perluasan jenis pinjaman dan sesuai dengan aspirasi 

beberapa daerah yang ingin adanya skema syariah dalam 

pembiayaan daerah. Dengan demikian, diharapkan ke depan 

pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus diakselerasi dan 

mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer. 

 

8.  Dampak terhadap Hibah Daerah 

RUU HKPD akan mengintegrasikan pelaksanaan hibah daerah 

melalui mekanisme DAK. Selain akan menambah jumlah alokasi 

DAK, integrasi ini juga diharapkan dapat mensinergikan dua 

sumber pendanaan bagi Daerah yang selama ini cenderung identik. 

Namun demikian, mekanisme khusus terkait hibah daerah 

sebagaimana yang telah berjalan selama ini tetap perlu 

diperhatikan. Oleh sebab itu, DAK yang bersumber dari hibah perlu 

dibuatkan pengaturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.  

 

9. Dampak terhadap Dana Otonomi Khusus dan Dana 

Keistimewaan 

Pengaturan Dana Otonomi Khusus dalam RUU HKPD 

bermaksud mendorong proses alokasi yang tepat, transparan, dan 
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akuntabel dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Selain itu, RUU HKPD 

juga memperkenalkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang 

berorientasi pada target kinerja. Kedua hal ini belum terdapat 

dalam UU Otonomi Khusus, sehingga diharapkan pengaturan 

dalam RUU HKPD ini juga dapat menjadi acuan dalam revisi UU 

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat 

ini telah dimulai mengingat masa berlaku UU yang akan berakhir 

pada tahun 2021. Sementara, terhadap UU Otonomi Khusus untuk 

Provinsi Aceh yang masih berlaku, pengaturan dalam RUU HKPD 

bertujuan untuk dijadikan aturan khusus terkait alokasi kepada 

Kabupaten/Kota dan pengelolaan berbasis kinerja. Kemudian, 

pengaturan pengelolaan berbasis kinerja juga akan diberlakukan 

dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta. 

 

10. Dampak terhadap Dana Desa 

Nomenklatur Dana Desa yang dimasukkan sebagai bagian 

Transfer ke Daerah akan memberi ruang bagi Pemerintah Pusat 

untuk menyinergikan semangat pengelolaan berbasis kinerja 

sebagaimana juga yang akan diberlakukan kepada jenis-jenis 

Transfer ke Daerah yang lain. Hal ini diyakini dapat mendorong 

kinerja desa agar lebih terarah, terukur, dan akuntabel. 
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BAB III   

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 

 

 

A. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU Pemda) 

1. Sumber Pendapatan Daerah 

Sumber Pendapatan Daerah diatur dalam Pasal 285 UU 

Pemda yang mengatur: 

(1) Sumber pendapatan Daerah, terdiri atas: 

a. pendapatan asli Daerah meliputi: 

1. pajak daerah; 

2. retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan; dan 

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang 

sah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

(2) Pendapatan transfer meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

1. dana perimbangan; 

2. dana otonomi khusus; 

3. dana keistimewaan; dan 

4. dana Desa. 

b. transfer antar-Daerah terdiri atas: 

1. pendapatan bagi hasil; dan 

2. bantuan keuangan. 
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Pasal tersebut memasukkan dana otonomi khusus, dana 

keistimewaan dan dana desa sebagai bagian dari 

pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, pengaturan 

seperti ini sebelumnya tidak diatur. Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi 

terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. 

Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; dan 

c. Lain-lain Pendapatan. 

Sedangkan Pembiayaan bersumber dari: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah; 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

c. Dana Cadangan Daerah; dan 

d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

Pengaturan dalam RUU tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu 

dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah 

mencantumkan penambahan sumber keuangan daerah 

lain, seperti dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana 

Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. 

 

2. Dana Bagi Hasil (DBH) 

DBH diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 yaitu: 

(1) DBH yang bersumber dari: 

a.  Pajak; 

b.  Cukai; dan 
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c.  Sumber daya alam. 

(2) DBH yang bersumber dari pajak, terdiri atas: 

a.  pajak bumi dan bangunan (PBB); dan 

b.  PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal 

dari: 

a.  Kehutanan; 

b.  Mineral dan batubara; 

c.  Minyak dan gas bumi; dan 

d.  Panas Bumi. 

Pasal 289 ayat (2) UU Pemda mengatur DBH yang 

bersumber dari Pajak terdiri atas PBB dan PPh. Pasal 

tersebut tidak mengatur mengenai Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah 

tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004 

yang menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak 

terdiri atas PBB, BPHTB, dan  PPh Pasal 25 serta Pasal 29 

dan PPh Pasal 21. UU Pemda tidak memasukkan BPHTB 

sebagai komponen DBH karena berdasarkan UU No 28 

Tahun 2009, BPHTB telah dimasukkan sebagai Pajak 

Daerah. 

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

menambahkan DBH Cukai ke dalam komponen DBH yang 

sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004. Pengaturan DBH cukai kedalam komponen 

DBH merupakan implikasi dari Undang-Undang No. 39 

Tahun 2007 tentang Cukai.  

Disisi lain, Pasal 289 UU Pemda menghapus DBH sektor 

perikanan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. 
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Alokasi DBH dari SDA perikanan tersebut tidak diatur 

kembali karena dinilai tidak memberikan dampak 

signifikan kepada daerah serta tidak mengikuti formula 

tertentu seperti DBH lainnya, hanya dibagi sama rata 

untuk seluruh pemerintah daerah. 

Pengaturan tentang HKPD perlu sinkronisasi pengaturan 

DBH sesuai dengan UU Pemda. 

Selanjutnya, UU 23 Tahun 2014 mengamanatkan dalam 

pasal 14 ayat (1) bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Provinsi, kecuali untuk pengelolaan Taman 

Hutan Rakyat Kabupaten/Kota. Dengan demikian, alokasi 

DBH SDA Kehutanan DR pun harus dialihkan dari 

Kabupaten/Kota kepada Provinsi mengingat pengalihan 

kewenangan tersebut. 

 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU diatur dalam Pasal 290 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 yaitu: 

(1) DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar-daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. 

(2) DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah 

fiskal. 

(3) Proporsi DAU antara daerah provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah provinsi dan 

kabupaten/ kota. 
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(4) Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal 

dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. 

(5) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan 

pendanaan daerah untuk menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang 

terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait 

Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan 

Pilihan. 

(6) Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber 

pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan 

asli daerah dan DBH. 

(7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Berdasarkan Pasal 290 ayat (2) tersebut, perhitungan 

DAU hanya menggunakan formulasi celah fiskal, karena 

pada dasarnya celah fiskal merupakan selisih dari 

kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal daerah sehingga 

lebih mencerminkan kebutuhan fiskal daerah. Hal 

tersebut berbeda dibandingkan dengan  Pasal 27 Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 yang masih menyatakan 

penghitungan Dana Alokasi Umum dialokasikan atas 

dasar celah fiskal dan alokasi dasar.  

Berkaitan dengan hal tersebut, perhitungan DAU dalam 

RUU HKPD hanya akan menggunakan formulasi celah 

fiskal. 

Pasal 290 ayat (7) UU Pemda mengatur pengalokasian 

DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Ketentuan tersebut berbeda 

dibandingkan dengan Pasal  27 ayat (1) UU 33 Tahun 

2004 yang menyatakan “Jumlah keseluruhan DAU 

ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam 

persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang 

ditetapkan dalam APBN.” UU Pemda tidak menetapkan 

alokasi angka DAU dalam APBN agar  keuangan negara 

lebih fleksibel dalam menjaga kesinambungan fiskal 

nasional. Dengan adanya perbedaan kebijakan DAU 

tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi pengalokasian 

DAU menyesuaikan dengan UU Pemda. 

 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pasal 40 ayat (1) UU No.33 Tahun 2004 menyatakan: 

“Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi 

kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.” 

Pasal 41 ayat (1) menyatakan: “Daerah penerima DAK 

wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.”  

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 292 UU 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, DAK tidak lagi 

dialokasikan berdasarkan kriteria, namun berdasarkan 

usulan kegiatan dari Kementerian/Lembaga teknis terkait 

kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selain itu 

dalam pasal ini, DAK tidak lagi mempersyaratkan adanya 

dana pendamping 10%. 

Melihat Perkembangan DAK saat ini, pengaturan 

mengenai DAK perlu untuk ditinjau ulang. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi 
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rumusan formulasi DAK agar selaras dengan rumusan UU 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

 

5. Pinjaman dan Hibah Daerah 

Pasal 53 ayat (4) UU No. 33 Tahun 2004 mengatur bahwa  

Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib 

mendapatkan persetujuan DPRD. Hal ini sejalan dengan 

Pasal 22 UU Keuangan Negara yang menyatakan: 

(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana 

perimbangan kepada Pemerintah Daerah 

berdasarkan undang-undang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman 

dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau 

sebaliknya. 

(3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman 

kepada/menerima pinjaman dari daerah lain 

dengan persetujuan DPRD. 

Kemudian Pasal 23 ayat (2) UU Keuangan Negara 

mengatur bahwa Pinjaman dan/atau hibah yang diterima 

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/ 

Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah. 

Pengaturan mengenai Persetujuan DPRD untuk pinjaman 

daerah telah diubah dalam Pasal 302 ayat (1) UU Pemda 

menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan pinjaman 
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yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri 

dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh 

pertimbangan dari Menteri. Kemudian diatur dalam ayat 

(2) bahwa perjanjian penerusan pinjaman dilakukan 

antara menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah. 

Dengan pengaturan UU Pemda tersebut DPRD tidak lagi 

mempunyai kewenangan terkait persetujuan atas 

pinjaman dan hibah daerah.  

Oleh karena itu, dalam pengaturan HKPD kedepan perlu 

dilakukan sinkronisasi pengaturan pinjaman daerah 

menyesuaikan dengan UU Pemda. 

 

6. Dana Dekonsentrasi 

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan urusan konkuren yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah 

melimpahkan kewenangan tersebut kepada Gubernur 

dengan berdasarkan asas Dekonsentrasi. Namun 

demikian, UU Pemda ini tidak mengatur secara jelas 

berkaitan dengan pendanaan berkaitan dengan 

pelimpahan tugas tersebut, maka di dalam RUU HKPD ini, 

dana dekonsentrasi menjadi perlu untuk diatur agar 

ketentuan dalam UU 23/2004 ini dapat berjalan dengan 

baik. 

 

7. Dana Tugas Pembantuan 

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

dalam melaksanakan urusan konkuren yang menjadi 
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kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah dapat 

menugaskan kepada pemerintah daerah dengan 

berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Selanjutnya di 

Pasal 20, Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan 

penugasan kepada Kabupaten/Kota di bawahnya untuk 

menjalankan urusan konkuren yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi. Namun demikian, UU Pemda ini 

tidak mengatur secara jelas berkaitan dengan pendanaan 

berkaitan dengan penugasan tersebut, maka di dalam 

RUU HKPD ini, dana tugas pembantuan menjadi perlu 

untuk diatur agar ketentuan dalam UU 23/2004 ini dapat 

berjalan dengan baik.   

 

B. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Dana Desa diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 bahwa : 

1) Pendapatan Desa bersumber dari: 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, 

hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 

royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah Kabupaten/Kota; 

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran; 



223 

 

f. Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 

pihak ketiga; dan 

h. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 

merata dan berkeadilan. 

3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

pajak dan retribusi daerah. 

4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala 

Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada 

perangkat Desa yang ditunjuk. 

6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi 

dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya 

disalurkan ke Desa. 

 

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

menegaskan bahwa dana desa bersumber dari belanja pusat 
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dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara 

merata dan berkeadilan. Pengaturan ini dapat dimaknai bahwa 

pemenuhan Dana Desa dilakukan melalui konsolidasi 

anggaran program yang berbasis desa yang selama ini tersebar 

di berbagai kementerian/lembaga kedalam satu pool dana 

tersendiri dalam APBN. Dengan demikian, Pemerintah tidak 

dihadapkan pada situasi harus mencari sumber pendanaan 

baru dalam bentuk “fresh money” guna memenuhi amanat 

undang-undang tersebut. 

Pengalokasian Dana Desa melalui APBN tersebut menjadi 

bagian dari belanja Transfer ke Daerah sebagai wujud 

kehadiran negara di desa. Untuk itu, pengaturan Dana Desa 

yang selama ini hanya diatur dalam Undang-Undang APBN 

setiap tahunnya, perlu dimasukkan sebagai bagian dari 

Transfer ke Daerah dalam Undang-Undang HKPD.  

 

 

C. UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

1. Pajak Daerah 

Secara khusus jenis-jenis pajak daerah telah diatur dalam 

undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyebutkan 

jenis-jenis Pajak daerah yaitu: 

(1)   Jenis Pajak provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok.  

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 
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a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Di dalam perkembangannya kebijakan pajak daerah dan 

retribusi daerah perlu dilakukan sinkronisasi dengan 

dinamika regulasi yang berkembang. Beberapa jenis pajak 

yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 

 

1. Pajak Air Tanah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU PDRD, Pajak Air 

Tanah adalah jenis pajak kabupaten/kota, yang dasar 

pengenaan pajaknya didasarkan atas Nilai Perolehan Air 

Tanah (NPAT), dan besaran NPAT ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati/Walikota. Namun berdasarkan Pasal 15 

ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah 

kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran UU 

Pemda mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang 

Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi 
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memberikan kewenangan NPAT kepada Pemerintah 

Provinsi. 

Oleh karena itu di dalam RUU ini, diatur bahwa Pengaturan 

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, 

meskipun PAT tetap menjadi pajak kabupaten/kota. Hal ini 

dimaksudkan agar terdapat pengawasan dan pengendalian 

penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh provinsi atas 

pemungutan PAT yang dilakukan Pemda kabupaten/kota 

dalam 1 provinsi yang bersangkutan. 

 

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) 

Sama halnya dengan Pajak Air Tanah, berdasarkan 

ketentuan Pasal 59 UU PDRD, Pajak MBLB adalah jenis 

pajak kabupaten/kota, yang dasar pengenaan pajaknya 

didasarkan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan dengan mengacu pada nilai pasar atau 

harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah 

daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar sulit 

diperoleh, dapat digunakan harga standar yang ditetapkan 

oleh instansi yang berwenang dalam bidang mineral bukan 

logam dan batuan. 

Namun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada 

Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota, untuk pembagian urusan pemerintahan 

bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan 

Mineral dan Batubara, kewenangan penetapan harga 
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standar/patokan mineral bukan logam dan batuan 

merupakan kewenangan pemerintah provinsi. 

Selain itu, pengaturan pengecualian objek Pajak MBLB 

dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PDRD yaitu 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

yang tidak dimanfaatkan secara komersial, maupun hasil 

ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak 

dimanfaatkan secara komersial, telah menimbulkan 

permasalahan berupa perbedaan penafsiran antara 

pemerintah daerah dan wajib pajak. Dalam prakteknya, 

terdapat perbedaan penafsiran pengenaan Pajak MBLB 

atas pemanfaatan tanah (baik yang digali maupun yang 

merupakan hasil ikutan) yang digunakan di dalam area 

produksi sendiri milik Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam 

RUU ini perlu menegaskan pengecualian kedua aktivitas 

pengambilan/pemanfaatan tersebut dari objek Pajak MBLB 

karena pada prinsipnya objek Pajak MBLB adalah kegiatan 

pengambilan MBLB sebagai suatu kegiatan usaha, yang 

hasilnya ditujukan untuk diperjualbelikan. 

Selain itu, ketentuan ini perlu diselaraskan dengan Pasal 

130 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana terakhir 

diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa atas 

pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat 

penambangan dikenakan iuran produksi sehingga 

pemanfaatan hasil ikutan dalam UU PDRD bukan 

merupakan objek Pajak MBLB. 

 

3. Pajak Hotel 



228 

 

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU PDRD, Objek Pajak Hotel 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Pengaturan tersebut terdapat irisan objek pajak dengan 

objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 4A 

UU PPN dan PPnBM (UU Nomor 42 Tahun 2009) dan aturan 

pelaksanaannya, yang mengatur bahwa persewaan 

ruangan di hotel selain penginapan dan ruang 

rapat/pertemuan merupakan objek PPN, misalnya 

persewaan ruangan untuk lokasi mesin Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) di dalam hotel atau persewaan ruangan 

untuk toko souvenir di dalam hotel. Hal tersebut berpotensi 

menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara 

petugas pajak pusat dan pajak daerah di lapangan dalam 

melakukan pemungutan PPN atau Pajak Hotel terhadap 

Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam RUU ini pengaturan 

tersebut dipertegas kembali agar harmonis dengan UU PPN 

dan PPnBM, dengan mengecualikan persewaan ruangan 

untuk diusahakan kembali di dalam hotel (Business to 

Business), sedangkan persewaan ruangan yang sifatnya 

untuk konsumen akhir (Business to Consumer) seperti 

kamar penginapan, ruang rapat dan ruang pertemuan 

(ballroom) merupakan objek pajak daerah. 

 

4. Pajak Restoran 

Sama halnya dengan Pajak Hotel, pengaturan Pajak 

Restoran dalam RUU ini juga diselaraskan dengan Pasal 4 

dan Pasal 4A UU PPN dan PPnBM (UU Nomor 42 Tahun 



229 

 

2009), khususnya terkait dengan pengusahaan toko roti 

(bakery) yang dalam prakteknya sering menyediakan 

pelayanan seperti restoran. Oleh karena itu, dalam RUU 

HKPD ini perlu mempertegas batasan aktivitas 

penyediaan/penjualan makanan/minuman yang 

dikenakan PPN dan yang dikenakan pajak daerah, di mana 

untuk dapat dikategorikan sebagai restoran dan dikenakan 

Pajak Restoran (yang dalam RUU ini diintegrasikan dengan 

nama Pajak Barang dan Jasa Tertentu), harus paling 

sedikit menyediakan layanan penyajian makanan 

dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau 

peralatan makan dan minum. 

2. Retribusi Daerah 

Pemungutan retribusi di Indonesia pada prinsipnya terkait 

dengan proses perizinan, pemberian layanan publik, serta  

penyediaan layanan yang sifatnya komersil yang belum 

dapat disediakan memadai oleh pihak swasta sehingga 

diintervensi pemerintah daerah.  

Retribusi yang dikenakan atas perizinan yang dikenal 

dengan Retribusi Perizinan Tertentu dikenakan dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan izin dan dampak 

yang timbul akibat penerbitan izin tersebut. Retribusi atas 

pemberian layanan publik umum atau dikenal dengan 

Retribusi Jasa Umum dikenakan sebagai pendukung 

(tambahan) pendanaan pelayanan publik tersebut karena 

pada prinsipnya layanan tersebut wajib disediakan melalui 

beban belanja APBD. Retribusi atas penyediaan layanan 

yang bersifat komersil atau dikenal dengan Retribusi Jasa 
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Usaha dipungut dengan menganut prinsip-prinsip komersil 

dengan tetap memperhatikan beban masyarakat. 

 

Berdasarkan karakteristik dan prinsip masing-masing 

retribusi tersebut, terdapat beberapa evaluasi atas 

beberapa jenis retribusi yang ada dengan memperhatikan 

perkembangan peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait, yaitu:  

a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil: 

Pasal 101 ayat (1) huruf c, Retribusi ini dikategorikan 

sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat 

dipungut pemerintah daerah. Namun demikian, UU Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

mengatur bahwa atas segala administrasi kependudukan, 

termasuk pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil 

diselenggarakan gratis oleh pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, dalam RUU ini jenis Retribusi dimaksud akan 

dihapuskan. 

b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Retribusi tersebut selama ini diatur sebagai salah satu 

bentuk pungutan daerah dalam Pasal 141 huruf a UU 

PDRD, sebagai bentuk pungutan atas penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam UU 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 

Bangunan Gedung). Dalam perkembangannya, atas UU 

Bangunan Gedung dilakukan perubahan melalui UU 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satu 

perubahannya adalah perubahan nomenklatur Izin 
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Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan 

Gedung. Perubahan nomenklatur ini dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa pelayanan Pemerintah daerah dalam 

memberikan persetujuan Bangunan Gedung diperluas 

bukan hanya atas Izin Mendirikan Bangunan (sebelum 

pembangunan) melainkan juga dengan menerbitkan 

Sertifikat Laik Fungsi (setelah pembangunan). Oleh karena 

itu, dalam RUU HKPD nomenklatur retribusi ini diubah 

menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 

c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja   

Asing (IMTA): 

Sama dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

retribusi ini juga diharmonisasi dengan UU Cipta Kerja 

khususnya yang mengatur perubahan UU Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Cipta Kerja 

dimaksud, tidak dikenal lagi nomenklatur Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, melainkan 

menggunakan nama Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(PTKA). Sedangkan pembayaran kepada pemerintah daerah 

adalah diubah dengan nama Dana Kompensasi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, dalam 

RUU ini Retribusi Perpanjangan IMTA diubah 

nomenklaturnya menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing. 

d. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat 

Retribusi ini belum diatur dalam UU PDRD saat ini, namun 

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(UU Minerba) mengatur bahwa pungutan atas pemegang 
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Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa iuran 

pertambangan rakyat merupakan penerimaan daerah 

dalam bentuk pajak atau retribusi. Berdasarkan perbedaan 

karakteristik pajak dan retribusi, iuran pertambangan 

rakyat dimaksud lebih tepat dipungut dengan instrumen 

retribusi daerah, dengan pertimbangan: 

• Dikaitkan dengan kewenangan penerbitan IPR yang 

didelegasikan dari pemerintah pusat kepada gubernur; 

• Hasil penerimaan retribusi tersebut akan dimanfaatkan 

pemerintah provinsi seluruhnya untuk kegiatan 

pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat; 

• Tarif retribusinya mengikuti tarif PNBP di bidang energi 

dan sumber daya mineral. 

Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dengan UU 

Minerba dan memperhatikan pertimbangan karakteristik 

retribusi di atas, dalam RUU ini diatur satu jenis retribusi 

baru dalam kelompok Retribusi Perizinan tertentu, dengan 

nama Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat. 

 

3. Administrasi Gugatan Perpajakan 

Dalam Pasal 105 UU PDRD mengatur mengenai mekanisme 

permohonan banding yaitu: 

Pasal 105 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan 

mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah.  

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka 
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waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 

dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan 

tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan 

kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) 

bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.   

Berdasarkan pasal tersebut, keputusan keberatan atas 

besarnya pajak yang terutang dapat diajukan wajib pajak 

ke pengadilan pajak melalui mekanisme banding. 

Sedangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana 

terakhir kali diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) mengatur bahwa keputusan keberatan atas pajak 

terutang dapat juga dilakukan gugatan ke badan 

peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 

(2) yaitu “gugatan wajib pajak atau penanggung pajak 

terhadap: 

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan 

pajak: 

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam 

Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau 

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat 

Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya 

tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan,hanya dapat diajukan kepada 

badan peradilan pajak.  
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Pengaturan administrasi perpajakan dalam RUU ini perlu 

dilakukan sinkronisasi dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP). Pengaturan lebih lanjut mengenai 

mekanisme gugatan tersebut akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari UU ini.  

 

D. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak diatur 

anggaran Dana Keistimewaan DIY. Anggaran Dana 

Keistimewaan DIY itu sendiri diatur dalam Pasal 42 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berbunyi: 

(1) Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan 

DIY dan kemampuan keuangan negara. 

(2) Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan 

Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah 

berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. 

(3)  Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana 

Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan 

penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian 

dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan 

peraturan Menteri Keuangan. 
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(5) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri 

pada setiap akhir tahun anggaran. 

 

Dana keistimewaan merupakan salah satu dana yang sumber 

dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak diatur mengenai 

Dana Keistimewaan DIY namun telah diatur dalam Pasal 285 

ayat (2) UU Pemda sebagai salah satu Pendapatan transfer 

berupa transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana otonomi khusus; 

c. dana keistimewaan; dan 

d. dana Desa. 

Oleh karena itu, dalam pengaturan HKPD perlu dilakukan 

sinkronisasi terkait dana keistimewaan sebagai salah satu 

dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang telah diatur 

dalam UU Keistimewaan DIY dan UU Pemda. 

 

E. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi 

Khusus Papua (UU Otsus Papua) 

Dalam Pasal 34 UU Otsus Papua mengatur ketentuan bahwa : 

(1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/ 

Kota meliputi: 

a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; 

b. dana perimbangan; 



236 

 

c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi 

Khusus; 

d. pinjaman Daerah; dan 

e. lain-lain penerimaan yang sah. 

(2)  Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, 

Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri atas: 

a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 

c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang 

dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

(3)  Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, 

Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus 

dengan perincian sebagai berikut: 

a. Bagi hasil pajak: 

1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%  

(sembilan puluh persen); 

2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

sebesar 80% (delapan puluh persen);dan 

3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% 

(dua puluh persen). 

b. Bagi hasil sumber daya alam: 

1) Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh 

persen); 

2) Perikanan sebesar 80% (delapan puluh 

persen); 

3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan 

puluh persen); 
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4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70% 

(tujuh puluh persen); dan 

5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh 

puluh persen). 

c.  Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

dengan memberikan prioritas kepada Provinsi 

Papua; 

2) Penerimaan khusus dalam rangka 

pelaksanaan Otonomi Khusus yang  besarnya 

setara dengan 2% (dua persen) dari plafon 

Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama 

ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan 

kesehatan; dan 

3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan 

Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan 

antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan 

usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, 

yang terutama ditujukan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur. 

4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua 

puluh lima) tahun; 

5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), 

penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 

50% (lima puluh persen) untuk pertambangan 
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minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh 

persen) untuk pertambangan gas alam; 

6) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. 

7) Pembagian lebih lanjut penerimaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara 

Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama 

lain diatur secara adil dan berimbang dengan 

Perdasus, dengan memberikan perhatian 

khusus pada daerah-daerah yang tertinggal. 

 

Dana perimbangan dan penerimaan provinsi dalam 

rangka otonomi khusus sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 34 merupakan salah satu bagian dari keuangan 

negara yang diberikan kepada daerah untuk mendanai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tidak diatur mengenai Dana 

Otonomi Khusus namun telah diatur dalam Pasal 285 

ayat (2) UU Pemda sebagai salah satu Pendapatan transfer 

berupa transfer Pemerintah Pusat. 

Oleh karena itu, dalam pengaturan HKPD perlu dilakukan 

sinkronisasi terkait dana otonomi khusus sebagai salah 

satu dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang telah 

diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua dan UU Pemda. 
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F. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh (UU 

Otsus Aceh) 

Dalam Pasal 4 UU Otsus Aceh diatur ketentuan sebagai 

berikut: 

(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, meliputi: 

a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam; 

b. dana perimbangan; 

c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

dalam rangka otonomi khusus; 

d. pinjaman Daerah; dan 

e. lain-lain penerimaan yang sah. 

(2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri atas: 

a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 

c. zakat; 

d. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang 

dipisahkan; dan 

e. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

(3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan bagian 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan 

Kota atau nama lain, yang terdiri atas: 

a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan, yaitu bagian dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 

90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan 

puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi 

sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan 

sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 

80% (delapan puluh persen), pertambangan 

umum sebesar 80% (delapan puluh persen), 

perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), 

pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima 

belas persen), dan pertambangan gas alam 

sebesar 30% (tiga puluh persen); 

b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dengan 

memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. 

(4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa 

tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah 

dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima 

persen) untuk pertambangan minyak bumi dan 

sebesar 40% (empat puluh persen) untuk 

pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak 

berlakunya undang-undang ini. 
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(5)  Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya Undang-

Undang ini pemberian tambahan penerimaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk 

pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua 

puluh persen) untuk pertambangan gas alam. 

(6)  Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau 

nama lain diatur secara adil dengan Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. 

 

Dana perimbangan dan penerimaan provinsi dalam rangka 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 4 merupakan salah satu sumber keuangan negara 

yang diberikan kepada daerah untuk mendanai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tidak diatur mengenai Dana Otonomi Khusus 

namun telah diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU Pemda sebagai 

salah satu Pendapatan transfer berupa transfer Pemerintah 

Pusat. 

Oleh karena itu, dalam pengaturan HKPD perlu dilakukan 

sinkronisasi terkait dana otonomi khusus sebagai salah satu 

dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang telah diatur 

dalam UU Otonomi Khusus Aceh dan UU Pemda. 

 

G. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 
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Dalam Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2014 mengatur terkait 

Penerimaan Negara yang dibagihasilkan dari panas bumi 

berasal dari iuran izin panas bumi, pengaturan Pasal 54 UU 

No. 21 Tahun 2014 sebagai berikut: 

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi 

kewajiban berupa pendapatan negara dan 

pendapatan daerah.  

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan 

penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan 

Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka 

impor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. 

iuran produksi; dan c. pungutan negara lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi 

daerah; dan c. pendapatan lain yang sah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta 

pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Ketentuan pasal ini menjadi dasar perlunya perubahan 

substansi pasal 21 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai sumber 

penerimaan negara bukan pajak dari pertambangan panas 

bumi yang akan dibagihasilkan. Hal ini juga dalam rangka 

sinkronisasi dengan Pasal 289 ayat (4) huruf f UU Pemda yang 

menyatakan DBH yang bersumber dari SDA salah satunya 

berasal dari penerimaan Panas Bumi. Berupa penerimaan 

setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran 

produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan. 

 

 

H. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 

Cukai hasil tembakau adalah salah satu Penerimaan Negara 

yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A 

UU No. 39 Tahun 2007 yaitu : 

(1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang 

dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi 

penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua 

persen) yang digunakan untuk mendanai 

peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan 

industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi 

ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan 

barang kena cukai ilegal. 

(2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil 

tembakau pada tahun berjalan. 
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(3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada 

bupati/walikota di daerahnya masing-masing 

berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai 

hasil tembakaunya. 

(4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% 

(tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% 

(empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah 

penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk 

kabupaten/kota lainnya. 

DBH Cukai Hasil Tembakau tersebut belum diatur dalam 

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 namun telah tercantum 

dalam Pasal 289 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemda. Pengaturan mengenai cukai hasil tembakau tersebut 

perlu dimasukkan sebagai komponen DBH Pajak dalam 

pengaturan HKPD kedepan. 

 

I. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara 

Di dalam pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara, mendefinisikan bahwa surat utang negara adalah 

surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam 

mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin 

pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Hal ini berarti 

bahwa Obligasi adalah pembiayaan utang yang berbeda 

dengan pinjaman mengingat bentuknya adalah berupa surat 

pengakuan utang. Berbeda halnya dengan definisi obligasi 
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daerah dalam UU 33 Tahun 2004 yang mendefinisikan obligasi 

daerah sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada 

publik melalui penawaran umum di pasar modal. Dengan 

demikian, untuk mendudukkan kembali posisi obligasi daerah 

dalam struktur pembiayaan utang daerah, pengaturan dalam 

RUU ini akan memisahkan obligasi daerah dari pinjaman 

daerah agar selaras dengan pengaturan UU Surat Utang 

Negara. 

  

J. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Pasal 114 UU No. 11 Tahun 2020 memuat bahwa: 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah 

sebagai berikut: 

1.  Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 141 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 

a.  Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan 

bangunan gedung yang selanjutnya disebut 

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 

b.  Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat 

penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya 

disebut Retribusi lzin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol; 

c.  Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang 

selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan 
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d.  Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan 

yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha 

Perikanan. 

2.  Pasal 144 dihapus 

3.  Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) 

bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB VIIA 

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL 

YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

4.  Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2 (dua) 

pasal yaitu Pasal 156A dan Pasal 1568 sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 156A 

(1)  Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal 

nasional dan untuk mendukung kebijakan 

kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong 

pertumbuhan industri dan/atau usaha yang 

berdaya saing tinggi serta memberikan 

pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, 

Pemerintah sesuai dengan program prioritas 

nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap 

kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan 

Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa: 

a.  dapat mengubah tarif Pajak dan tarif 

Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan 
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tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; 

dan 

b.  pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan 

Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang 

menghambat ekosistem investasi dan 

kemudahan dalam berusaha. 

(3)   Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 

huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi 

dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur 

dalam Pasal 2. 

(4)  Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif 

Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 156B 

(1)   Dalam mendukung kebdakan kemudahan 

berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha 

di daerahnya. 

(2)   Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan, atau penghapusan pokok pajak 

dan/atau sanksinya. 

(3)   Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak 
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atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah 

berdasarkan pertimbangan yang rasional. 

(4)   Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan 

melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam 

memberikan insentif fiskal tersebut. 

(5)   Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

5.  Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 157 

(1)  Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang 

Pajak dan Retribusi yang telah disetujui 

bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi 

sebelum ditetapkan disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

tanggal persetujuan dimaksud. 

(2)  Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota 

tentang Pajak dan Retribusi yang telah 

disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan 

DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan 

disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 

persetujuan dimaksud. 

(3)  Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

menguji kesesuaian Rancangan Peraturan 

Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, 

kepentingan umum, dan/atau peraturan 

perundang-undangan lain yang lebih tinggi. 

(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk menguji 

kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah 

dengan ketentuan Undang-Undang ini, 

kepentingan umum, dan/atau peraturan 

perundang-undangan lain yang lebih tinggi. 

(5)  Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam 

melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan 

Menteri Keuangan. 

(5a)  Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan 

melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal 

nasional. 

(6)  Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan 

dengan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dapat berupa 

persetujuan atau penolakan. 

(7)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) disampaikan oleh Menteri Dalam 

Negeri kepada gubernur untuk Rancangan 

Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur 

kepada bupati/wali kota untuk Rancangan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam 
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jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari 

kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan 

Daerah dengan tembusan kepada Menteri 

Keuangan. 

(8)  Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan 

disertai alasan penolakan. 

(9)  Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat 

langsung ditetapkan. 

(10)  Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan 

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (7), 

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat 

diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota 

bersama DPRD yang bersangkutan, untuk 

kemudian disampaikan kembali kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi 

dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan 

untuk Rancangan Peraturan Daerah 

kabupaten/kota. 

6.  Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 158 

(1)  Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh 

gubernur/bupati/wali kota disampaikan 

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. 
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(2)  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi 

/ Kabupaten / Kota tentang Pajak dan Retribusi 

yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian 

antara Peraturan Daerah dimaksud dan 

kepentingan umum serta antara ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dan kebijakan fiscal nasional. 

(3)  Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)., Peraturan 

Daerah bertentangan dengan kepentingan 

umum, peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, 

Menteri Keuangan merekomendasikan 

dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah 

dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri. 

(4)  Penyampaian rekomendasi perubahan 

Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan 

kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 

20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(5)  Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan 

Daerah yang disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Menteri Dalam Negeri 

memerintahkan gubernur/bupati/wali kota 

untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah 

dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. 
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(6)  Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, 

gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan 

perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, 

Menteri Dalam Negeri menyampaikan 

rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri 

Keuangan. 

7.  Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 159 

(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat(2), 

serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan 

sanksi berupa penundaan atau pemotongan 

Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. 

(2)  Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8.  Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 159A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: 

a.  evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157; 

b.  pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah 

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan aturan pelaksanaannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158; dan 
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c.  pemberian sanksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 159 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Materi muatan yang tercantum dalam pasal 114 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah  

mengatur beberapa perubahan atas ketentuan dalam UU 

PDRD, pengaturan tersebut secara substansi merupakan salah 

satu aspek penting dalam pengaturan HKPD kedepan. 

Substansi pengaturan tersebut diadopsi sepenuhnya ke dalam 

Pengaturan HKPD kedepan untuk memberikan kejelasan 

sistematika dan substansi. Hal tersebut dilakukan mengingat 

Rancangan Undang-Undang HKPD yang akan diajukan juga 

bermaksud untuk mengganti Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan 

demikian, dicabutnya beberapa pasal UU Nomor 28 Tahun 

2009 oleh UU Cipta Kerja, dan dihubungkan dengan 

pengaturan dalam HKPD kedepan, maka secara sistematika 

dan substansi seluruh pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja 

akan diatur kembali dalam RUU HKPD, sekaligus menghapus 

pengaturan yang ada di UU Cipta Kerja di Pasal Peralihan. 

Dengan demikian, dengan adanya pengaturan HKPD akan 

mencabut Pasal 144 UU Cipta Kerja dan UU PDRD.  
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BAB IV    

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

 

A. Landasan Filosofis 

Paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan 

arah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan 

filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut 

menjadi landasan konstitusional yang harus tercermin dalam 

seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara 

Indonesia, salah satunya adalah aspek pengelolaan keuangan 

negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi 

penyelenggaraan negara. 

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara 

bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat 

dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi 

yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai 

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan 
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untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai 

daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pelayanan 

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, 

partisipatif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan 

masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan 

berdasarkan pada tiga fungsi utama. Pertama fungsi alokasi 

yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam 

bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Kedua fungsi 

distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan 

masyarakat, pemerataan pembangunan. Ketiga fungsi 

stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, 

ekonomi dan moneter.  

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya 

lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, adapun 

fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan 

Pemda. Hal ini disebabkan karena yang lebih dekat dengan 

masyarakat dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat serta 

standar pelayanan masyarakat yang ada di daerah adalah 

Pemda. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud 

secara seimbang sangat penting sebagai landasan dalam 

membangun suatu hubungan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemda dalam sistem Keuangan Negara. Keuangan 

Negara dimaksud yaitu mencakup penerimaan daerah dan 

pengeluaran daerah.  

Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya tujuan 

negara khususnya dalam menyejahterakan rakyat dengan  
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mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang efektif dan efisien melalui pembagian urusan 

berikut distribusi sumber keuangan negara secara adil dan 

transparan, perlu diatur hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemda berdasarkan Pancasila dan UUD 

NRI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan hubungan keuangan 

antara Pusat dan Daerah diperlukan dalam rangka 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui 

penguatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah 

yang telah diserahkan ke daerah, serta menjaga 

kesinambungan fiskal nasional. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Pengelolaan keuangan negara berhubungan erat dengan 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Perimbangan keuangan tersebut belum sepenuhnya selaras 

dan tersinergi dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara di daerah, sehingga perlu penyempurnaan kebijakan 

hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, antara 

lain: 

1. Pengaturan pungutan pajak dan retribusi yang ditetapkan 

pemerintah dalam peraturan daerah tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak 

menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi, serta tidak 

menghambat peningkatan iklim investasi di daerah; 

2. Kebijakan DBH belum memberikan kepastian atas jumlah 

dan waktu penyaluran, serta belum mendorong kinerja 

belanja Daerah; 
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3. Kebijakan formulasi DAU telah mendorong penurunan 

ketimpangan kemampuan keuangan daerah, namun belum 

memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan 

kualitas pelayanan publik daerah, serta belum mendorong 

responsibility Daerah untuk mengelola belanja secara 

efisien dan disiplin; 

4. Kebijakan DAK kurang fokus, alokasi terbatas, dan perlu 

lebih ditingkatkan dalam memperbaiki penyediaan 

pelayanan dasar kepada masyarakat;  

5. Mengakomodir dana transfer ke daerah di luar dana 

perimbangan yang sudah ada dan memiliki landasan 

hukum yang memadai;  

6. Pemanfaatan pembiayaan utang daerah yang belum 

optimal oleh Daerah, antara lain karena proses 

pelaksanaan pembiayaan yang tidak sederhana, skema 

pembiayaan yang dibatasi jangka waktu, dan varian 

pembiayaan yang belum luas, seperti belum 

mengakomodasi pembiayaan syariah; 

7. Pendanaan yang berjalan sendiri-sendiri sehingga 

kurangnya integrasi dalam proses pembangunan; 

8. Belanja daerah yang belum efisien dan efektif, karena 

banyak program yang akhirnya hanya dibagi-bagi dalam 

jumlah kecil-kecil, tidak berdampak signifikan, dan 

akhirnya hanya sekedar rutinitas. Selain itu, belanja 

pegawai yang masih dominan dan belanja modal yang 

masih belum memadai untuk mengungkit pembangunan 

infrastruktur di daerah; 

9. Aparatur pengelola keuangan di daerah masih belum 

memiliki kapasitas yang memadai, sehingga perlu 

diperkuat dengan kapabilitas manajemen keuangan; 
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10. Implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah saat ini belum mampu 

untuk meredam terjadinya celah antara keluaran dan hasil; 

dan 

11. Menyelaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, pengendalian defisit, dan 

pengendalian dalam kondisi darurat agar gerak langkah 

pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis. Hal ini 

dilakukan melalui konsolidasi informasi keuangan daerah, 

penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara 

nasional, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan 

HKPD.   

Berdasarkan kondisi di atas, perlu adanya pengaturan 

yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

lebih efektif dan efisien sekaligus sebagai bentuk respon 

Pemerintah terhadap berbagai dinamika yang ada. Dengan 

demikian, perlu segera disusun undang-undang guna menata 

kembali kebijakan HKPD yang sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum untuk mewujudkan tujuan otonomi yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 

dan daya saing daerah. 

 

C. Landasan Yuridis 

Berdasarkan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah 

provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 

pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, 

Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih 

dahulu sebelum pembentukan Pemda. Dengan demikian, 
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urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah 

Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing 

pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggung 

jawab akhir dari urusan tersebut tetap ada ditangan 

Pemerintah Pusat. 

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari 

adanya pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan 

pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18A ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, 

pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan Undang-Undang. Saat ini hal mengenai 

hubungan keuangan diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. 

Kemudian dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 juga 

mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU PDRD. 

UU No. 33 Tahun 2004 merupakan kerangka hukum 

kebijakan Pemerintah sebagai sebuah implementasi dari 

perwujudan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah yang adil dan selaras dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara. Dalam prakteknya pelaksanaan UU tersebut 

belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai 

dinamika dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, 

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, serta arah 

kebijakan pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu 

dilakukan perubahan.  
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Berbagai perkembangan pengelolaan keuangan negara 

dan munculnya berbagai jenis dana APBN yang pada dasarnya 

termasuk dalam ranah hubungan keuangan antara Pusat dan 

Daerah, saat ini masih diatur di beberapa undang-undang 

sektoral, termasuk Undang-Undang APBN. Beberapa jenis 

dana tersebut antara lain adalah Dana Otonomi Khusus, DAK 

Non Fisik (BOS, TPG, Tambahan Penghasilan), serta beberapa 

pengaturan terkait jenis pajak daerah. Hal ini perlu untuk 

segera diselaraskan dan sekaligus dikonsolidasikan dalam 

satu undang-undang untuk lebih memberikan kepastian 

hukum serta mengembalikan fungsi dari masing-masing 

undang-undang itu sendiri sebagaimana mestinya.  

Selain Transfer ke Daerah, Pemerintah juga mengatur 

tentang pemberian kewenangan memungut perpajakan daerah 

melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) dalam rangka mendorong kapasitas fiskal daerah 

otonom. Pengaturan dalam UU PDRD yang merupakan 

landasan kebijakan PDRD juga perlu direvisi mengingat: 

1. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang PDRD 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan terkini, antara lain: 

a. Pembatalan sebagian ketentuan dalam Undang-Undang 

PDRD Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai berikut: 

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-

IX/2011, menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf 

g Undang-Undang PDRD sepanjang mengatur “golf” 

inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat.  
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2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 

UU PDRD inkonstitusional dan tidak memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat. 

b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

(Adminduk) yang mengatur mengenai pembebasan 

retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan 

Sipil. 

c. Terdapat perubahan urusan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penetapan 

Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ditetapkan oleh 

Gubernur. 

d. Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, beberapa jenis retribusi harus 

disesuaikan dengan Pasal 31 undang-undang tersebut 

yang mengatur bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang 

merupakan tanggung jawab negara sesuai peraturan 

perundang-undangan dibebankan kepada negara. 

2. Perluasan basis pajak daerah. 

Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah yang diatur dalam Undang-Undang PDRD sangat 

terbatas jika dibandingkan dengan tanggung jawab 

pengeluaran yang diberikan kepada daerah, sehingga perlu 

penambahan  jenis pajak baru antara lain Opsen PKB, 

Opsen BBNKB, dan perluasan objek PBJT dengan 

mengambil sebagian objek PPN saat ini. 

3. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk 

meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka 
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pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan 

investasi di daerah.  

Sejalan dengan semangat yang dibawa oleh UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan ini, 

Pemerintah Pusat mendapatkan kewenangan untuk dapat 

mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan 

tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional, 

dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang 

menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam 

berusaha.   

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengakomodasi 

berbagai jenis dana transfer yang ada saat ini, menjaga 

harmonisasi dan keselarasan kebijakan antara pembagian 

urusan dengan pengaturan mengenai sumber-sumber 

penerimaan daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal 

nasional mengingat pengelolaan keuangan daerah merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan 

keuangan negara,  perlu menyusun Rancangan Undang-

Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai pengganti UU No. 33 Tahun 2004 dan UU PDRD. 
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BAB V   

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

 

A. Sasaran 

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan 

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah terwujudnya 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara 

adil, selaras, konsolidatif, efektif, dan efisien guna mendorong 

peningkatan pelayanan publik dan perbaikan kesejahteraan 

masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 

1. Arah Pengaturan 

Dalam rangka mencapai sasaran yang akan 

diwujudkan, maka pengaturan dalam Rancangan Undang-

Undang diarahkan pada perubahan tata kelola keuangan 

Pusat dan Daerah, yaitu dengan melakukan perubahan 

pengaturan mengenai sumber penerimaan daerah dan 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah yang terdapat dalam penggantian 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
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2. Jangkauan Pengaturan 

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-

Undang Hubungan Keuangan meliputi hubungan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sedangkan 

subyek hukum yang akan dijangkau dalam pengaturan ini 

adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah pusat tersebut antara lain Kementerian 

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintahan 

Daerah antara lain Kepala Daerah, dan DPRD, baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun objek 

pengaturan akan menjangkau antara lain: 

1. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah 

mengenai jenis, subjek, objek, wajib pajak, dasar 

pengenaan, tarif,  tata cara pemungutan, penyesuaian 

untuk dukungan kemudahan investasi, pemberian 

fasilitas, kerahasiaan data, serta sanksi pidana; 

2. pengelolaan transfer ke daerah terkait dengan DBH, 

DAU, DAK dan Hibah Daerah, Dana Otonomi Khusus, 

Dana Keistimewaan Yogyakarta, dan Dana Desa; 

3. dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

4. Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah yang terdiri 

atas pinjaman daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk 

Daerah; 

5. Pengelolaan Belanja Daerah; 

6. Pembentukan Dana Abadi Daerah; 

7. Sinergi pendanaan pembangunan daerah; dan 

8. Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. 
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C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang 

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam  

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan mengenai ketentuan umum 

a. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem 

penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan 

kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, 

transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan 

undang-undang. 

b. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

c. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara. 

d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

g. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

h. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

i. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi 

atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi 

Daerah kota.  

j. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

k. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang 
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yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  

l. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah.  

m. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

pada tahun anggaran yang bersangkutan.  

n. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

pada tahun anggaran yang bersangkutan.  

o. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

r. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 

Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.  

s. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan 

bupati/wali kota.  
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t. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD, adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

u. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 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.  

v. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

w. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan Pajak.  

x. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut retribusi tertentu.  
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z. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap.  

aa. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.  

bb. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha.  

cc. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda  

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air 

yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 
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dd. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

alat berat.  

ee. Alat Berat adalah alat yang diciptakan/didesain untuk 

dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan 

proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan 

oleh tenaga manusia. 

ff. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

gg. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota.  

hh. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Tanah 

dan di bawah permukaan Tanah.  

ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  

jj. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. 

kk. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 
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di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

ll. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan 

alat berat.  

mm. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair 

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor 

dan alat berat.  

nn. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 

tertentu.  

oo. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa 

tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 

konsumen akhir.  

pp. Makanan dan/atau minuman adalah makanan 

dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau 

diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung atau melalui pesanan, oleh Restoran.  

qq. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan 

makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran.  

rr. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder 

yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan 

didistribusikan untuk segala macam keperluan.  

ss. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 
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dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas 

lainnya.  

tt. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 

dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha.  

uu. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan 

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 

dan/atau keramaian untuk dinikmati.  

vv. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame.  

ww. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 

dinikmati oleh umum. 

xx. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

yy. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah. 

zz. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh Pemerintah. 
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aaa. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah.  

bbb. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.  

ccc. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  

ddd. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.  

eee. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak dengan 

persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib 

pajak.  

fff. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan 

Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

ggg. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

hhh. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

selanjutnya disebut opsen Pajak MBLB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak 
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Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

iii. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender.  

jjj. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

kkk. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat 

mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleh sektor swasta.  

lll. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

mmm. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN 

dan merupakan bagian dari belanja negara yang 

dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk 

dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  
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nnn. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan 

berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu 

dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan 

kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk 

mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah 

dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil 

dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif 

dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu 

wilayah. 

ooo. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan 

tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan dan layanan publik antardaerah. 

ppp. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan 

tujuan untuk membantu operasional layanan publik 

dan mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan 

tertentu yang menjadi prioritas nasional, yang 

penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 

qqq. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan 

dalam undang-undang mengenai otonomi khusus. 

rrr. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah 

bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung 

urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang 

mengenai keistimewaan Yogyakarta. 
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sss. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang 

diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk 

mendukung pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

ttt. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut. 

uuu. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 

(satu) periode anggaran. 

vvv. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan 

Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

www. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah 

yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan 

bukan dalam bentuk surat berharga, yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, 

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. 

xxx. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa 

pengakuan utang yang diterbitkan Pemerintah 

Daerah. 
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yyy. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan 

prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan 

terhadap aset Sukuk Daerah, yang diterbitkan 

Pemerintah Daerah. 

zzz. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber 

pendanaan dari APBN, APBD, dan peran serta badan 

usaha dalam rangka pelaksanaan program prioritas 

nasional dan/atau daerah. 

aaaa. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari 

APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan 

untuk belanja. 

 

Pengaturan mengenai ketentuan umum berisi batasan 

pengertian dan definisi. Hal tersebut diperlukan untuk 

menjelaskan makna, kata, atau istilah yang akan 

digunakan dalam perumusan norma pada batang tubuh.   

 

2. Materi yang akan diatur 

a. Pengaturan mengenai Hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

merupakan pendanaan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan 

kepada Daerah. Pengelolaan Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

dilaksanakan berbasis kinerja. Hubungan keuangan 

untuk mendanai penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

meliputi yaitu: 

1) pemberian sumber Penerimaan Daerah;  

2) pengelolaan Transfer ke Daerah;  
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3) pemberian kewenangan belanja; dan 

4) kewenangan untuk melakukan Pembiayaan 

Utang Daerah. 

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah 

disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan 

yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas 

Pembantuan. Dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan 

kepada Daerah dapat dilakukan dengan sinergi 

pendanaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 

pendanaan pembangunan. Pengaturan tersebut 

bermaksud menyinergikan komponen pendanaan 

yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam 

APBD, baik itu yang berasal dari Penerimaan Umum 

APBD maupun yang berasal dari TKD, serta komponen 

pendanaan lain seperti belanja pemerintah pusat 

(dana Tugas Pembantuan atau Belanja K/L), serta 

sumber pendanaan lain yang berasal dari pembiayaan 

utang daerah dan/atau skema Kerjasama pemerintah 

daerah dan badan usaha. 

 

b. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban 

APBN. Hal tersebut merupakan penegasan agar 

pelaksanaan pendanaan kegiatan oleh Pemerintah 
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Daerah sesuai dengan fungsi dan urusan yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

c. Pengaturan mengenai jenis pajak daerah. Adapun 

jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi 

terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak 

Rokok, dan Opsen MBLB. Sedangkan Pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri 

atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, 

Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB. Pajak dipungut oleh Daerah yang 

setingkat dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi 

dalam daerah kabupaten/kota otonom. Penjelasan 

mengenai pengaturan masing-masing jenis pajak akan 

dijelaskan diparagraf selanjutnya.  

 
 

d. Pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, serta cara 

penghitungan besaran PKB sama seperti 

pengaturan dalam UU PDRD. 

2) Dasar pengenaan PKB berupa Nilai Jual 

Kendaraan Bermotor (NJKB) beserta bobot 

penghitungnya sama dengan pengaturan dalam 

UU PDRD. Namun ditambahkan satu ketentuan 

agar penghitungan NJKB kendaraan bermotor 

bekas menjadi kewenangan Pemda provinsi, 

sedangkan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri hanya NJKB untuk kendaraan 
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bermotor baru. Hal ini untuk memberikan 

landasan yang kuat bagi Pemda Provinsi atas 

praktek yang telah berjalan selama ini namun 

belum terdapat pengaturannya dalam UU PDRD. 

3) Objek PKB sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD, namun cakupan kendaraan bermotor 

diubah dengan mengeluarkan alat berat dan alat 

besar. Perubahan ini selaras dengan amanat 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-

XV/2017 yaitu bahwa alat berat dan alat besar 

bukan merupakan kelompok kendaraan bermotor 

sehingga tidak dapat dikenakan PKB.  

4) Rentang (range) Tarif PKB diturunkan untuk 

mengakomodir penerapan Opsen PKB sebagai 

pengganti bagi hasil PKB dari provinsi ke 

kabupaten/kota, serta dibedakan antara 

kendaraan berbahan bakar fosil dengan 

kendaraan listrik. Kendaraan listrik dikenakan 

PKB yang lebih rendah dalam rangka mendukung 

kebijakan ekonomi berbasis lingkungan (green 

growth policy). Sebelumnya dalam UU PDRD tarif 

PKB atas kendaraan bermotor tidak dibedakan 

antara kendaraan berbahan bakar fosil dan 

kendaraan listrik. Adapun rincian perubahan tarif 

PKB adalah sebagai berikut: 

a. Rentang (range) Tarif PKB untuk kendaraan 

bermotor pribadi kepemilikan pertama 

diturunkan dari 1%-2% menjadi 1%-1,5% 

(kendaraan fosil), sedangkan kepemilikan 

kedua dan seterusnya diturunkan dari 2%-
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10% menjadi 0%-8% (kendaraan fosil); 

sementara  kendaraan pribadi berbasis listrik 

dikenakan tarif 0-0,5% baik untuk kepemilikan 

pertama maupun kepemilikan kedua dan 

seterusnya. 

b. Rentang Tarif PKB untuk kendaraan angkutan 

umum, ambulans, pemadam, sosial 

keagamaan, kendaraan Pemerintah pusat, dan 

Pemerintah daerah diturunkan dari 0,5%-1% 

menjadi 0%-0,5% untuk kendaraan berbahan 

bakar fosil, dan menjadi 0%-0,1% untuk 

kendaraan listrik.  

c. Rentang tarif PKB angkutan karyawan dan 

angkutan sekolah yang dalam UU PDRD 

disamakan dengan kendaraan pribadi (1%-2% 

untuk kepemilikan pertama, 2%-10% 

kepemilikan kedua dst) diturunkan menjadi 

0%-0,5% untuk kendaraan berbahan bakar 

fosil dan menjadi 0%-0,1% untuk kendaraan 

listrik. 

d. Khusus untuk penerapan PKB pada provinsi 

ibukota negara, range tarif PKB diubah dari 

1%-2% menjadi 1,5%-2,5% untuk kepemilikan 

pertama, serta dari range 2%-10% menjadi 

paling tinggi 12% untuk kepemilikan kedua 

dst. Kenaikan range tarif ini ditujukan untuk 

mengendalikan kemacetan dan peningkatan 

perbaikan moda transportasi umum di wilayah 

ibukota negara. 
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e. Atas tarif baru dalam RUU HKPD dimaksud, 

dikenakan tambahan opsen PKB untuk 

kabupaten/kota sebesar 40% dari tarif yang 

ditetapkan provinsi yang bersangkutan dalam 

Perda, sehingga beban pajak WP atas 

kendaraan berbahan bakar fosil tidak 

meningkat signifikan namun beban pajak WP 

atas kendaraan listrik menurun signifikan. 

Selain itu, penerapan opsen PKB bagi 

kabupaten/kota (pengganti bagi hasil PKB) 

diharapkan dapat mempercepat penerimaan 

bagian PKB kabupaten/kota yang dalam UU 

PDRD selama ini dibagihasilkan secara 

periodik oleh provinsi. 

f. Selanjutnya, dalam hal pangsa pasar 

kendaraan bermotor berbasis energi 

terbarukan telah mencapai 25% (dua puluh 

lima persen) dari keseluruhan peredaran 

kendaraan bermotor di Indonesia, tarif PKB 

untuk kendaraan bermotor berbasis energi 

terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disesuaikan menjadi sebesar 0% (nol 

persen) sampai dengan 1% (satu persen) 

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah untuk tujuan 

penghitungan PKB dalam RUU ini kendaraan bermotor 

hanya dipisahkan dalam 2 kelompok yaitu kendaraan 

fosil dan kendaraan energi terbarukan (biogas, listrik, 

tenaga surya, dsb). Sedangkan kendaraan bermotor 

hybrid (yang menggunakan baterai namun tetap 
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menggunakan bahan bakar minyak) tetap dianggap 

sebagai kendaraan fosil. 

 

e. Pengaturan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB)  

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

BBNKB terutang sama dengan pengaturan dalam 

UU PDRD. 

2) Dasar pengenaan BBNKB sama dengan dasar 

pengenaan PKB dalam RUU ini. Konsep 

penyamaan dasar pengenaan pajak untuk kedua 

jenis pajak tersebut sama dengan konsep 

pengaturan dalam UU PDRD. 

3) Objek BBNKB berubah dari pengaturan dalam UU 

PDRD. BBNKB untuk penyerahan kedua dst 

(kendaraan bekas) yang dalam UU PDRD 

dikenakan tarif maksimum sebesar 1% menjadi 

tidak dikenakan BBNKB dalam RUU ini. 

Tujuannya adalah untuk mendorong ketaatan 

balik nama kendaraan bermotor bekas mengingat 

BBNKB bukan hanya berupa sumber penerimaan 

Pemda melainkan juga instrumen untuk 

mengendalikan (mengatur) ketaatan registrasi 

dan balik nama kendaraan bermotor.  

Salah satu penyebab kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk membayar PKB adalah karena 

kendaraan bermotor yang dikuasainya masih atas 

nama kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, 

dengan memudahkan proses balik nama 
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kendaraan bermotor bekas (dengan tidak 

mengenakan BBNKB atas kendaraan bekas), 

diharapkan dapat berbanding lurus dengan 

ketaatan pembayaran PKB. Selain itu, sama 

dengan perubahan cakupan objek PKB, atas 

penyerahan alat berat dan alat besar juga tidak 

dikenakan BBNKB sesuai Putusan MK Nomor 

15/PUU-XV/2017. 

4) Tarif maksimum BBNKB tetap sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD, namun beban Wajib 

Pajak meningkat dengan adanya tambahan Opsen 

BBNKB (pajak kabupaten/kota) sebesar 30% dari 

besaran beban BBNKB yang diterapkan melalui 

UU PDRD (tambahan beban WP maksimal sebesar 

30% dikalikan 20% atau sama dengan 6%). 

Perubahan ini diperlukan untuk mengkompensasi 

dihapuskannya BBNKB atas penyerahan kedua 

dan seterusnya (kendaraan bekas) serta 

kompensasi atas dihapuskannya BBNKB atas alat 

berat, sehingga penerimaan Pemda provinsi tidak 

terdampak secara signifikan. Khusus untuk 

Pemda provinsi yang tidak terbagi ke dalam 

wilayah kabupaten/kota otonom (seperti DKI 

Jakarta), tarif BBNKB merupakan gabungan tarif 

dasar BBNKB dengan opsen BBNKB dengan 

batasan maksimum sebesar 25%. 

 

 

f. Pengaturan mengenai Pajak Alat Berat (PAB) 
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PAB merupakan nomenklatur jenis pajak baru dalam 

RUU HKPD untuk menindaklanjuti amanat Putusan 

MK Nomor 15/PUU-XV/2017. 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

PAB sama dengan PKB namun atas benda yang 

berbeda. Properti yang dikenakan pajak dalam 

pengaturan PKB adalah kendaraan bermotor yang 

melintasi badan jalan, sedangkan dalam 

pengaturan PAB properti yang 

kepemilikan/penguasannya dikenakan pajak 

adalah alat berat dan alat besar yang pada 

umumnya tidak melintasi badan jalan melainkan 

dioperasikan pada area tertentu seperti area 

konstruksi, area perkebunan, kehutanan, dan area 

pertambangan.  

2) Dasar pengenaan PAB menggunakan Nilai Jual Alat 

Berat (NJAB) yang dihitung berdasarkan harga rata-

rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.  

3) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan atas alat berat. Hal ini sesuai dengan 

Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 yang dalam 

pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa 

alat berat tetap merupakan properti yang dapat 

dikenakan pajak daerah namun dengan nama yang 

lain selain Pajak Kendaraan Bermotor. PAB 

dimaksudkan untuk menggantikan PKB alat berat 

yang dikenakan atas kepemilikan/penguasaan, 

sedangkan atas penyerahan (misalnya pembelian 

alat berat) yang sebelumnya dikenakan BBNKB atas 

alat berat dalam UU PDRD, tidak dikenakan pajak 
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daerah dalam RUU ini dalam rangka mendukung 

kemudahan investasi. 

4) Rentang tarif PAB dalam RUU ini diubah dari 

sebelumnya 0,1%-0,2% (saat dipungut dengan 

nama PKB Alat Berat dalam UU PDRD) menjadi 0%-

0,2% dalam RUU ini. Perubahan tarif tersebut 

didasari keberpihakan pemerintah terhadap 

investasi dan kemudahan berusaha khususnya 

pada sektor usaha yang menggunakan alat berat 

seperti konstruksi, pertambangan, perhutanan, dan 

perkebunan, sehingga Pemda dapat menerapkan 

keleluasaan berupa range tarif yang lebih lebar dan 

bahkan dapat menetapkan tarif Pajak Alat Berat 

sebesar 0%. 

 

g. Pengaturan mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB) 

1) Subjek Pajak dan cara penghitungan BBNKB 

terutang sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD, sedangkan Wajib Pajak PBBKB diubah 

menjadi penyedia bahan bakar kendaraan 

bermotor. Dalam UU PDRD Wajib Pajak PKB 

adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor 

sedangkan penyedia bahan bakar kendaraan 

bermotor (misalnya Pertamina) bertugas sebagai 

wajib pungut PKB. Dalam RUU ini, penyedia 

bahan bakar langsung ditunjuk sebagai Wajib 

Pajak dalam rangka simplifikasi administrasi 

perpajakan. 
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2) Dasar pengenaan PBBKB sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD. 

3) Objek PBBKB sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. 

4) Tarif maksimum PBBKB sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD, namun kewenangan intervensi 

tarif oleh Pemerintah Pusat diubah dari yang 

sebelumnya dalam UU PDRD berdasarkan kriteria 

kenaikan harga minyak dunia dan untuk 

menghindari perbedaan signifikan harga bahan 

bakar minyak antar daerah, menjadi dalam 

rangka stabilisasi harga terkait resiko fiskal dalam 

RUU ini. Perubahan ini dilakukan karena dalam 

prakteknya Pemerintah Pusat perlu terlibat dalam 

penentuan harga bahan bakar minyak (yang salah 

satu unsur pembentuk harganya adalah PBBKB) 

bahkan dalam kondisi dimana harga minyak 

dunia tidak berubah, karena terdapat bahan 

bakar minyak tertentu yang disubsidi Pemerintah 

melalui belanja APBN. Dengan perubahan ini, 

pengaturan intervensi Pemerintah terhadap 

pembentukan harga jual eceran bahan bakar 

minyak menjadi selaras dengan peraturan 

sektoral di bidang minyak dan gas bumi.  

 

h. Pengaturan mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

PAP sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. 

2) Dasar pengenaan PAP berupa Nilai Perolehan Air 

Permukaan (NPAP) sama dengan pengaturan 
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dalam UU PDRD, namun variabel yang digunakan 

diubah dari sebelumnya 7 variabel menjadi hanya 

3 variabel dalam rangka penyederhanaan cara 

penghitungan PAP. Perubahan lainnya adalah 

dengan menambahkan peran Menteri yang 

membidangi urusan pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat dalam menetapkan pedoman 

penghitungan NPAP (sesuai tugas dan fungsi 

pengelolaan sumber daya air) dengan 

pertimbangan Menteri yang membidangi urusan 

keuangan. 

3) Objek PAP sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD dengan penambahan frasa “dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan”. Pengaturan ini 

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa PAP juga 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar 

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan 

tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak 

terhadap lingkungan. 

4) Tarif maksimum PAP sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

 

i. Pengaturan mengenai Pajak Rokok 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

Pajak Rokok sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. 

2) Dasar Pengenaan Pajak Rokok sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD. 
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3) Objek Pajak Rokok diperluas dengan penambahan 

frasa “bentuk rokok lainnya yang dikenakan cukai 

rokok”. Hal ini untuk mengantisipasi 

perkembangan jenis rokok di masa mendatang 

dan mengakomodir pengenaan Pajak Rokok atas 

rokok elektrik saat ini, sehingga sepanjang 

bentuk-bentuk pengembangan (inovasi) rokok 

tersebut dikenakan cukai rokok maka pada saat 

bersamaan terutang juga Pajak Rokok atas jenis 

rokok tersebut. 

4) Tarif maksimum Pajak Rokok sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD. 

 

j. Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

PBB-P2 sama dengan pengaturan PBB-P2 dalam 

UU PDRD. 

2) Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. Namun demikian, dalam RUU ini 

diperkenalkan range NJOP yang digunakan dalam 

penghitungan PBB-P2 terutang, yaitu sebesar 

20% s.d. 100%. Dengan pengaturan ini, Pemda 

akan lebih leluasa dalam melakukan assessment 

terhadap kaitan antara tarif PBB-P2 yang 

ditetapkan dalam Perda dan kenaikan NJOP, 

dengan kemampuan membayar Wajib Pajak. 

Dengan kata lain, meskipun Pemda melakukan 

pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga 
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NJOP meningkat, namun Pemda dapat mengatur 

persentase NJOP yang akan dikenakan PBB-P2 

(20% s.d. 100%) sehingga tetap dapat 

memperhatikan kemampuan membayar (ability to 

pay) Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan 

NJOP akan mendekati nilai pasar namun tetap 

tidak menambah beban Wajib Pajak secara 

signifikan. 

3) Objek PBB-P2 sama dengan pengaturan objek 

PBB-P2 dalam UU PDRD.  

4) Tarif maksimum PBB-P2 diubah dari sebelumnya 

0,3% (dengan nama PBB-P2) dalam UU PDRD 

menjadi 0,5% dalam RUU ini. Kenaikan tarif 

tersebut dimaksudkan sebagai sumber penambah 

penerimaan Pemda dalam penyediaan pelayanan 

publik sebagai penyangga (buffer) sehubungan 

dihapuskannya beberapa jenis retribusi yang 

terkait pelayanan jasa umum dan retribusi 

perizinan tertentu dalam RUU ini, dengan tetap 

memperhatikan beban pajak yang masih dapat 

ditanggung WP PBB-P2. Oleh karena itu, sejalan 

dengan peningkatan tarif tersebut, dalam RUU ini 

juga diatur diskresi Pemda untuk melakukan set-

up NJOP kena pajak dengan range 20%-100% 

sebagaimana dijelaskan pada butir b, sehingga 

meskipun tarif PBB-P2 dinaikkan namun dasar 

pengenaan pajaknya dapat ditetapkan tidak harus 

100% (antara 20% sampai dengan 100% dari Nilai 

Jual Objek Pajak tanah dan bangunan). 

 



291 

 

k. Pengaturan mengenai BPHTB 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

BPHTB sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. 

2) Dasar pengenaan BPHTB berupa Nilai Perolehan 

Objek Pajak (NPOP) sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. Namun demikian pengurang 

NPOP berupa NPOP Tidak Kena Pajak diatur 

berbeda dengan menambahkan frasa “untuk 

perolehan pertama Wajib Pajak di satu wilayah 

kabupaten/kota”. Hal ini dimaksudkan agar 

penerapan NPOP Tidak Kena Pajak tidak 

menimbulkan multi-interpretasi dalam 

penerapannya. Selain itu, pengaturan BPHTB 

dalam RUU ini juga dimaksudkan untuk peka 

terhadap bentuk objek pajak yang berkaitan 

dengan keluhuran budaya dan adat istiadat yang 

beragam di Indonesia. Oleh karena itu, khusus 

untuk perolehan tanah/bangunan karena waris 

dan hibah wasiat dalam kebudayaan dan adat 

istiadat tertentu, pengurang NPOP dapat 

diberikan lebih tinggi daripada perolehan hak 

lainnya (sehingga BPHTB terutang lebih kecil), 

misalnya dalam hal terdapat perolehan waris 

tanah dan bangunan yang tidak dapat dijual 

kembali atau kelak harus diwariskan kembali oleh 

penerima waris. 

3) Objek BPHTB sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. Namun demikian, dalam pengaturan objek 

yang dikecualikan, ditambahkan untuk 
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masyarakat berpenghasilan rendah yang 

dimaksudkan untuk mendorong kemudahan 

perolehan rumah pertama bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Kriteria masyarakat 

berpenghasilan rendah saat ini ditentukan secara 

periodik oleh Menteri yang membidangi urusan 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selain 

itu, untuk perolehan kantor Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan 

lembaga negara lainnya yang dikecualikan dari 

pengenaan BPHTB ditambahkan kriteria bahwa 

aset tersebut harus dicatat sebagai Brang Milik 

Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) 

untuk memberikan kepastian hukum 

pengecualian objek BPHTB atas lembaga negara. 

4) Tarif maksimum BPHTB sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD, yaitu sebesar 5%. 

 

l. Pengaturan mengenai PBJT  

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 

merupakan nomenklatur pajak baru dalam RUU 

ini, namun pada dasarnya merupakan integrasi 5 

jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis 

konsumsi, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak 

Penerangan Jalan.  

2) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima 

jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya 

diatur dalam UU PDRD  
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3) Dasar pengenaan PBJT sama dengan prinsip 

pengaturan dasar pengenaan pajak berbasis 

konsumsi dalam UU PDRD.  

4) Objek PBJT diperluas bukan hanya objek kelima 

jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang 

digabungkan, melainkan juga perluasan berupa 

objek rekreasi seperti wahana permainan air 

(waterboom, waterpark), wahana ekologi (ecopark) 

dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, objek 

olahraga permainan (persewaan sarana dan 

prasarana olahraga), serta jasa akomodasi yang 

menggunakan tempat tinggal. Selain itu, jasa 

memarkirkan kendaraan (valet parking) juga 

menjadi objek PBJT yang selama ini hanya 

dikenakan atas biaya parkir dalam UU PDRD. 

Tujuan lain penyederhanaan pajak berbasis 

konsumsi menjadi PBJT adalah dalam rangka 

harmonisasi dengan pajak pusat (PPN) yang juga 

dikenakan atas konsumsi. Objek PBJT makanan 

dan minuman yang disediakan restoran diatur 

dengan batasan kriteria restoran agar selaras 

dengan pengenaan PPN di daerah, sehingga atas 

suatu Wajib Pajak pengusaha restoran tidak 

dikenakan 2 jenis pajak yang berbeda 

(menghindari pajak berganda antara pajak daerah 

dengan PPN). 

5) Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar 

maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak 

daerah dan penyelarasan dengan objek PPN, PBJT 

juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif 
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maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi 

menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%. 

Dari kelima jenis pajak daerah yang 

diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis 

pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU 

PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur 

berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang 

dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, 

sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 

30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak 

tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% 

maksimum. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan administrasi pembayaran dan 

pelaporan pengusaha, mendukung iklim 

investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN 

(10%) yang pada dasarnya merupakan pajak 

pusat berbasis konsumsi.  

Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT 

menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan 

ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak 

yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang 

sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu 

dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotik, 

kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif 

maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam 

RUU ini. 

m. Pengaturan mengenai Pajak Reklame 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

Pajak Reklame secara umum sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian, 
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khusus untuk reklame berjalan (seperti reklame 

pada kendaraan), pajak yang terutang dipungut di 

wilayah tempat usaha penyelenggara reklame 

terdaftar, berbeda dengan prinsip pengenaan 

Pajak Reklame atas reklame lainnya (yang bersifat 

tetap di satu tempat) yang dikenakan di daerah 

tempat reklame dipasang/ditayangkan.  

2) Dasar pengenaan Pajak Reklame sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD.  

3) Objek Pajak Reklame sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. Namun dalam pengaturan 

pengecualian objek Pajak Reklame ditambahkan 

reklame yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak 

disertai dengan iklan komersial. 

4) Tarif maksimum Pajak Reklame sama dengan 

pengaturan dalam UU PDRD. 

 

n. Pengaturan mengenai PAT 

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

PAT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. 

2) Dasar pengenaan PAT sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

3) Objek PAT sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD.  

4) Tarif maksimum PAT sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

 

o. Pengaturan mengenai Pajak MBLB  
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1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan 

Pajak MBLB sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. 

2) Dasar pengenaan Pajak MBLB pada prinsipnya 

sama dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu 

Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB. Namun 

demikian, dalam RUU ini diperkenalkan istilah 

“harga patokan” di mulut tambang yang menjadi 

dasar bagi Pemda dalam menetapkan Nilai Jual 

Hasil Pengambilan MBLB. Pengaturan ini 

dimaksudkan agar selaras dengan UU Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

3) Objek Pajak MBLB sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

4) Tarif maksimum Pajak MBLB kabupaten/kota 

diturunkan dari 25% menjadi 20% untuk 

mengakomodir pengaturan Opsen Pajak MBLB 

untuk provinsi sebesar 25% dari tarif Pajak MBLB 

kabupaten/kota. Melalui pengaturan RUU HKPD 

yang baru, apabila Pemda kabupaten/kota 

menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar 20% dalam 

Peraturan daerahnya, maka Pemda provinsi di 

wilayah yang bersangkutan akan menerima 

Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan tarif 

Pajak MBLB kabupaten/kota (20%) atau sebesar 

5%. Dengan demikian pengaturan ini tidak akan 

menambah beban WP dari sebelumnya 

maksimum 25% dalam UU PDRD menjadi 25% 
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(20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi) 

dalam RUU ini.  

Pengaturan bagian Pajak MBLB untuk Pemda 

provinsi melalui opsen Pajak MBLB dimaksudkan 

untuk mendanai peran provinsi dalam 

menerbitkan dan mengawasi perizinan di bidang 

pertambangan MBLB yang menjadi 

kewenangannya. Khusus untuk Pemda provinsi 

yang tidak terbagi ke dalam wilayah 

kabupaten/kota otonom (seperti DKI Jakarta), 

tarif Pajak MBLB tetap sama seperti pengaturan 

dalam UU PDRD yaitu sebesar maksimum 25%. 

 

p. Pengaturan mengenai Pajak Sarang Burung Walet 

1) Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak 

Sarang Burung Walet sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

2) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet 

sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. 

3) Tarif maksimum dan cara perhitungan Pajak 

Sarang Burung Walet sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD. 

 

 

q. Pengaturan mengenai Opsen 

1) Opsen atau pungutan tambahan atas pajak 

merupakan jenis pajak daerah baru dalam RUU 

ini. Melalui penerapan opsen, diharapkan 

penerimaan pajak daerah antar level 

pemerintahan yang selama ini dibagihasilkan 
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(bagi hasil pajak provinsi) serta penambahan 

opsen Pajak MBLB untuk provinsi dapat diterima 

lebih tepat waktu oleh masing-masing level 

pemerintahan.  

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen mengikuti 

subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang 

ditumpangi (pajak yang diopsenkan), misalnya 

Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib Pajak PKB. 

Sedangkan cara penghitungan Opsen sedikit 

berbeda dari penghitungan besaran pajak daerah 

lainnya, yaitu tarif dikalikan besaran pajak yang 

diopsenkan. 

3) Dasar pengenaan Opsen bukan merupakan nilai 

transaksi atau nilai objek pajak melainkan 

besaran pajak terutang yang diopsenkan, 

sehingga berbeda dengan dasar pengenaan pajak 

pada umumnya. 

4) Objek Pajak Opsen sama dengan objek pajak yang 

ditumpanginya (pajak yang diopsenkan), misalnya 

objek Opsen PKB adalah kepemilikan 

/penguasaan kendaraan bermotor sama dengan 

objek PKB yang diopsenkan. 

5) Tarif Opsen diatur beberapa jenis berdasarkan 

jenis pajak yang diopsenkan: 

a) Opsen PKB sebesar 40%; 

b) Opsen BBNKB sebesar 30%; dan 

c) Opsen Pajak MBLB sebesar 25%. 

 

r. Pengaturan mengenai Bagi Hasil Pajak Provinsi 
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Pengaturan bagi hasil PKB dan BBNKB yang 

sebelumnya diatur dalam UU PDRD dihapuskan 

dengan diaturnya opsen PKB dan BBNKB dalam RUU 

ini.  Mengingat pada prinsipnya opsen PKB dan 

BBNKB dimaksudkan untuk menggantikan bagi hasil 

kedua jenis pajak provinsi tersebut. Dengan demikian, 

dalam RUU ini hanya terdapat 3 jenis pajak provinsi 

yang dibagihasilkan yaitu PBBKB, PAP, dan Pajak 

Rokok dengan persentase bagi hasil sama dengan yang 

diatur dalam UU PDRD. Adapun pengaturan 

tambahan dalam RUU ini adalah pengaturan variabel 

tertentu yang wajib diikuti Pemda provinsi dalam 

mengalokasikan bagi hasil ke kabupaten dan kota di 

wilayahnya yaitu: 

1) PBBKB dibagi sekurang-kurangnya 70% (tujuh 

puluh persen) proporsional berdasarkan jumlah 

kendaraan bermotor yang terdaftar di 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan 

selisihnya dibagi rata kepada seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;  

2) PAP dibagi proporsional sekurang-kurangnya 

70% berdasarkan panjang sungai dan/atau luas 

daerah tangkapan air; dan 

3) Pajak Rokok dibagi proporsional sekurang-

kurangnya 70% berdasarkan jumlah penduduk 

kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan. 

 

s. Pengaturan mengenai Penerimaan Pajak yang 

Diarahkan Penggunaannya 



300 

 

Jenis pajak daerah yang diarahkan penggunaannya 

(earmarking) yaitu PKB dan opsen PKB, PBJT Tenaga 

Listrik, dan Pajak Rokok. Pengaturan ketiga jenis 

pajak tersebut sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD. Pengaturan pengunaan penerimaan pajak 

untuk kegiatan tertentu (earmarking), yaitu: 

1) PKB dan opsen PKB minimum 10% dialokasikan 

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan 

serta peningkatan moda dan sarana transportasi 

umum; 

2) PBJT Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk 

penerangan jalan; dan 

3) Pajak Rokok minimum 50% untuk mendanai 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum. 

 

t. Pengaturan mengenai Retribusi  

1) Wajib Retribusi diatur sama dengan pengaturan 

dalam UU PDRD, yaitu setiap orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

barang, jasa, dan/atau perizinan. 

2) Cara penghitungan Retribusi terutang sama 

dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu 

dengan mengalikan antara tingkat penggunaan 

jasa dengan tarif Retribusi. 

3) Objek Retribusi diatur berbeda dengan UU PDRD, 

dengan melakukan rasionalisasi dan simplifikasi 

jenis-jenis retribusi, yaitu: 

a. Beberapa jenis retribusi jasa umum 

dihapuskan yaitu yang bersifat pelayanan 
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wajib kepada masyarakat yang pada 

prinsipnya dapat didanai dari belanja APBD 

Pemda, seperti Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak KTP dan Akta Capil, Retribusi 

Pelayanan Pemakaman dan pengabuan, 

Retribusi Tera dan Tera Ulang, Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor, dsb. 

Penghapusan jenis-jenis retribusi dimaksud 

dilakukan untuk menghindari biaya 

ekonomi tinggi (high cost economy) yang 

ditimbulkan dari banyaknya pungutan 

retribusi Pemda, sekaligus mengembalikan 

prinsip pelayanan publik oleh Pemda kepada 

masyarakat untuk pelayanan wajib yang 

didanai dari APBD tanpa pungutan kepada 

masyarakat. Dengan demikian, jenis 

pelayanan Retribusi Jasa Umum yang diatur 

dalam RUU ini hanya terdiri dari 5 jenis 

(sebelumnya 15 jenis dalam UU PDRD dan 

aturan pelaksanaannya), yaitu: 

a) pelayanan kesehatan; 

b) pelayanan kebersihan; 

c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d) pelayanan pasar; dan 

e) pengendalian lalu lintas. 

Kelima jenis pelayanan tersebut masih dapat 

dipungut retribusi oleh Pemda mengingat 

biaya penyediaan layanannya masih 

membutuhkan burden sharing antara 



302 

 

pendanaan APBD dan pembayaran 

masyarakat. 

b. Retribusi jasa usaha diubah dari 

sebelumnya 11 jenis menjadi hanya 10 jenis 

pelayanan dalam RUU ini. Adapun 1 jenis 

retribusi jasa usaha yang dihapus adalah 

Retribusi Terminal, mengingat selama ini 

pungutan retribusi di terminal sering 

disalahgunakan menjadi pungutan liar oleh 

oknum tertentu, sehingga menyebabkan 

biaya ekonomi tinggi pada pelaku usaha di 

area terminal. Selain itu, pada prinsipnya 

aktivitas ekonomi di terminal telah 

dikenakan pajak daerah lainnya, misalnya 

warung makan di terminal telah dikenakan 

Pajak Restoran (PBJT makanan dan 

minuman dalam RUU ini), parkir di dalam 

terminal telah dikenakan Pajak Parkir (PBJT 

Jasa Parkir dalam RUU ini), kendaraan 

umum di terminal bahkan merupakan objek 

PKB atas kendaraan umum. Oleh karena itu, 

untuk mengurangi banyaknya pungutan di 

terminal, Retribusi Terminal dihapus dalam 

RUU ini.  

Dalam RUU ini juga dipertegas bahwa 

retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset 

daerah hanya dapat dilakukan sepanjang 

tidak mengganggu penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi perangkat daerah 

dan/atau optimalisasi aset daerah dengan 
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tidak mengubah status kepemilikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penegasan ini diperlukan agar 

sesuai dengan prinsip bahwa tujuan utama 

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 

dasarnya adalah melayani kepentingan 

publik bukan menjalankan usaha, sehingga 

pemanfaatan aset daerah yang dipungut 

retribusi jasa usaha hanya untuk aset 

menganggur (idle asset) bukan aset yang 

khusus sengaja dibangun/diadakan Pemda 

untuk dijadikan objek usaha. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu diubah dari 

sebelumnya 6 jenis dalam UU PDRD dan 

aturan pelaksanaannya, menjadi hanya 3 

jenis dalam RUU ini. Adapun jenis retribusi 

perizinan tertentu yang dihapus adalah 

Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat 

Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi Izin 

Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Dengan demikian dua jenis retribusi 

perizinan tertentu yang diatur kembali 

dalam RUU ini adalah Persetujuan 

Bangunan Gedung (PPG) dan Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (PTKA). RUU ini juga 

menambahkan satu jenis perizinan tertentu 

yaitu Pengelolaan Pertambangan Rakyat 

(PPR).   

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG) menggantikan nama Retribusi Izin 
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Mendirikan Bangunan (IMB) agar selaras 

dengan UU Cipta Kerja. Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) 

menggantikan nama Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA) agar selaras dengan perubahan UU 

Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. 

Retribusi Pengelolaan Pertambangan 

Rakyat, adalah retribusi baru yang 

merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batu Bara. 

Retribusi Izin Gangguan dihapuskan agar 

harmonis dengan pengaturan dalam UU 

Cipta Kerja yang menghapuskan jenis 

retribusi dimaksud. Retribusi Tempat 

Menjual Minuman Beralkohol dan Retribusi 

Izin Trayek dihapus karena aktivitas usaha 

dimaksud pada prinsipnya telah dikenakan 

pajak daerah lainnya. Penjualan minuman 

merupakan objek PBJT dalam RUU ini 

sedangkan kendaraan yang digunakan 

dalam pelaksanaan izin trayek merupakan 

objek PKB dan BBNKB. Selain itu bangunan 

(establishment) yang digunakan untuk 

tempat usaha penjualan minuman 

beralkohol juga merupakan objek PBB-P2. 

Dalam aturan pelaksanaan RUU ini (akan 

diatur dalam PP) nilai objek pajak yang 
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digunakan untuk kegiatan usaha dapat 

dihitung dengan pendekatan pendapatan 

sehingga NJOP nya lebih besar daripada 

objek tanah dan bangunan residensial 

(tempat tinggal). Adapun Retribusi Izin 

Usaha Perikanan dihapuskan dengan 

memperhatikan semakin banyaknya 

pungutan pada sektor perikanan. Selain 

dikenakan PNBP, sektor perikanan juga 

dikenakan PBB Sektor lainnya yang 

merupakan pajak pusat. 

 

u. Pengaturan PDRD Dalam Rangka Mendukung 

Kemudahan Investasi. 

Dalam bagian ini, diatur 4 ketentuan PDRD yang 

dimaksudkan untuk mendukung iklim investasi dan 

kemudahan berusaha. Keempat pengaturan tersebut 

sama dengan pengaturan perubahan UU PDRD yang 

dimuat dalam UU Cipta Kerja. Pengaturan dimaksud 

perlu diatur kembali dalam RUU ini mengingat UU 

PDRD akan dicabut oleh RUU ini sementara 

pengaturan UU Cipta Kerja dimaksud mengatur 

perubahan UU PDRD. Adapun keempat pengaturan 

yang disadur dari UU Cipta Kerja ke dalam RUU ini 

adalah: 

1) Pengaturan intervensi tarif PDRD oleh Pemerintah 

Pusat dalam menjalankan prioritas nasional, 

untuk mendorong pertumbuhan industri 

dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta 
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memberikan pelindungan dan pengaturan yang 

berkeadilan; 

2) Perubahan mekanisme evaluasi Raperda PDRD 

untuk mempercepat penyelesaian penyusunan 

Perda PDRD serta memberikan ruang kepada 

Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi dari 

aspek kebijakan fiskal; 

3) Perubahan mekanisme pengawasan Perda PDRD 

agar implementasi pemungutan PDRD tetap 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

tidak menimbulkan pungutan liar, tidak 

memunculkan jenis pungutan baru yang tidak 

diatur dalam RUU ini, serta pemberian sanksi 

kepada Pemda yang tidak memenuhi aturan dalam 

proses penetapan dan pengawasan perda PDRD; 

4) Pemberian insentif fiskal dari Pemda kepada 

pelaku usaha (Wajib Pajak) melalui Peraturan 

Kepala Daerah dengan pemberitahuan kepada 

DPRD. 

 

v. Pengaturan mengenai pemberian insentif atas 

pemungutan pajak dan retribusi 

Dalam bagian ini diatur bahwa Instansi yang 

melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

Pemberian insentif tersebut ditetapkan dalam APBD. 

Namun demikian, pemberian insentif bagi pemungut 

PDRD tersebut hanya dapat dilaksanakan sampai 

dengan diberlakukannya pengaturan mengenai 

penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas 
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jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak. 

Hal ini agar selaras dengan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur manajemen ASN. 

w. Pengaturan mengenai Ketentuan Pidana  

Pengaturan ketentuan pidana dalam RUU ini pada 

prinsipnya masih sama dengan pengaturan dalam UU 

PDRD, kecuali mengenai pengaturan bentuk sanksi 

pidana untuk pejabat atau tenaga ahli yang melanggar 

kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak. Dalam UU 

PDRD tindakan tersebut diatur secara langsung 

bentuk dan besaran sanksi pidananya, sedangkan 

dalam RUU ini bentuk sanksi dimaksud tidak diatur 

melainkan mengacu dalam peraturan perundang-

undangan lain yang telah mengatur ketentuan pidana 

terkait perpajakan atau pidana lain misalnya tindak 

pidana korupsi. 

 

x. Pengaturan mengenai Jenis dan Kebijakan Transfer ke 

Daerah  

1) Dalam RUU ini terdapat perubahan kebijakan jenis 

transfer ke daerah. Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 mengatur 3 (tiga) jenis Dana 

Perimbangan sedangkan dalam RUU ini transfer ke 

daerah terdiri atas, 6 (enam) jenis, yaitu: Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus 

(Dana Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. 

2) Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer 

kepada daerah yang digunakan untuk mendukung 

kebutuhan pendanaan penyelenggaraan 
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pemerintahan dan pembangunan daerah. Dana 

transfer ke daerah mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda, antara lain, mengurangi 

ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, 

mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dan 

mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas 

layanan publik di daerah.  

Dana transfer ke daerah dari pusat ke daerah 

bersifat netral, tidak memberi insentif terhadap 

pemekaran dan inefisiensi di daerah dan lebih 

memberikan kepastian bagi perencanaan 

pembangunan di daerah. Selain itu, guna menyikapi 

hasil studi dan evaluasi empiris, maka dalam 

rancangan undang-undang ini, dana transfer juga 

diarahkan sebagai instrumen untuk menjawab 

keberagaman karakteristik daerah di Indonesia, 

dalam hal ini yang terkait dengan kinerja pelayanan 

publik.  

Sementara itu, dana transfer ke daerah akan 

disalurkan sesuai dengan periode tahun anggaran 

dan jangka waktu penyaluran yang sudah 

ditetapkan sebelumnya serta didasarkan atas 

kondisi kas negara, kinerja pelaksanaan perpajakan 

daerah, dana transfer ke daerah, dan kebijakan 

pengendalian belanja daerah dalam kerangka 

sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. 

Kebijakan Transfer ke Daerah dirumuskan dengan 

mengacu pada RPJMN, RKP, arahan Presiden, 

dan/atau peraturan perundang-undangan terkait. 
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y. Pengaturan mengenai Dana Bagi Hasil 

Penetapan DBH di Indonesia dibedakan menjadi DBH 

yang berasal dari penerimaan pajak (DBH Pajak) dan 

berasal dari Penerimaan SDA (DBH SDA). Dalam 

rancangan Undang-Undang ini DBH Pajak terdiri atas: 

1) DBH PPh 

Pengaturan DBH PPh dalam RUU HKPD ini 

masih sama dengan pengaturan dalam UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

2) DBH PBB 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, PBB yang berasal dari sektor 

perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan BPHTB 

telah dialihkan menjadi pajak daerah. PBB 

yang masih menjadi pajak pusat dan perlu 

dibagihasilkan adalah PBB sektor kehutanan, 

perkebunan, dan pertambangan. Pembagian 

PBB P3 terutama sektor pertambangan yang 

berasal dari minyak dan gas bumi, dilakukan 

dengan menggunakan metode/formula yang 

belum murni berdasarkan prinsip daerah 

penghasil (by origin), namun sebagian masih 

didasarkan pada aspek pemerataan.  

 

3) DBH Cukai dan Hasil Tembakau 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 

2007 tentang Cukai, daerah memperoleh DBH 

Cukai Hasil Tembakau. Untuk itu, DBH Cukai 

Hasil Tembakau sebagai bagian dari Transfer 

ke Daerah perlu diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang HKPD. 

Sedangkan untuk DBH SDA dibedakan berdasarkan 

sektor: 

1) DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas 

Bumi 

DBH SDA dari minyak bumi dan gas bumi 

dibagikan kepada daerah mengacu pada 

penerimaan negara dari pengelolaan minyak 

bumi dan gas bumi yang dilakukan oleh 

perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

berdasarkan perjanjian Kontrak Production 

Sharing (KPS). Basis dari penerimaan negara 

yang dibagihasilkan untuk minyak bumi dan 

gas bumi adalah berdasarkan jumlah lifting 

(hasil produksi yang siap dijual). 

DBH SDA dibagihasilkan kepada Kabupaten 

dan Kota penghasil serta Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota sekitarnya dalam satu Provinsi. 

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 persentase bagi hasil bagi daerah 

penghasil akan diperbesar dalam rangka 

meningkatkan keadilan dan memperkuat 

pelaksanaan prinsip by origin. Selain itu, 

perubahan juga diusulkan dengan 

menambahkan kabupaten/kota lain yang 
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berbatasan langsung dengan daerah penghasil 

namun tidak berada dalam satu provinsi.  

Alokasi DBH SDA terutama dari sumber 

penerimaan minyak bumi dan gas bumi 

cenderung sensitif dengan perubahan tingkat 

harga minyak bumi dan gas. Fluktuasi tingkat 

harga adalah salah satu kendala dari 

penyaluran DBH yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip aktualisasi penerimaan 

negara yang dibagihasilkan (by actual). Karena 

apabila realisasi penerimaan negara tersebut 

mengalami kenaikan atau penurunan 

dibandingkan dengan yang direncanakan, 

akan menyebabkan penerimaan pemerintah 

daerah dari DBH SDA relatif tidak stabil. Oleh 

karena itu untuk lebih memberikan kepastian, 

maka alokasi DBH SDA adalah berdasarkan 

realisasi penerimaan tahun sebelumnya (T-2) 

dan ditetapkan di APBN. Adapun dalam DBH 

ini dibagi menjadi DBH SDA minyak bumi, 

DBH SDA gas bumi, dan DBH SDA panas 

bumi. 

Dalam RUU ini DBH SDA minyak bumi akan 

dibagihasilkan sebesar 15,5% sedangkan 

untuk DBH SDA gas bumi akan dibagihasilkan 

sebesar 30,5%  kepada provinsi yang 

bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, 

kabupaten/kota lain dalam provinsi yang 

bersangkutan, serta kabupaten/kota penerima 
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pemerataan di provinsi lain yang berbatasan 

langsung dengan kabupaten/kota penghasil, 

dalam hal dihasilkan dari wilayah darat dan 

wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis 

pantai. Sedangkan untuk yang diperoleh dari 

wilayah laut diatas 4 mil sampai dengan 12 mil 

ditetapkan sebesar 15,5% untuk DBH SDA 

minyak bumi dan 30,5% untuk DBH SDA gas 

bumi yang dibagikan kepada provinsi penghasil 

dan kabupaten/kota lain dalam provinsi yang 

bersangkutan. Penentuan Angka 15,5% untuk 

DBH SDA minyak bumi dan 30, 5% untuk DBH 

SDA gas bumi didasarkan pada ketentuan 

dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 dimana 

alokasi 15% dan 30% tidak ditentukan 

penggunaannya dan 0,5% dialokasikan 

penggunaannya untuk menambah anggaran 

pendidikan dasar. Dalam RUU ini tidak lagi 

dibedakan penggunaannya untuk 

mengefektifkan penggunaan DBH SDA minyak 

bumi dan DBH SDA gas bumi. 

Untuk DBH SDA panas bumi akan 

dibagihasilkan sebesar 80% kepada provinsi 

yang bersangkutan, kabupaten/kota 

penghasil, kabupaten/kota lain dalam provinsi 

yang bersangkutan, serta kabupaten/kota 

penerima pemerataan di provinsi lain yang 

berbatasan langsung dengan kabupaten/kota 

penghasil. 
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2) DBH SDA Mineral dan Batubara 

Penerimaan dari mineral dan batubara yang 

selayaknya dibagihasilkan adalah jenis sumber 

penerimaan yang relatif besar. Untuk itu, jenis 

mineral dan batubara dan juga jumlah deposit 

menentukan apakah kegiatan pertambangan 

tersebut berada dibawah pengelolaan 

pemerintah pusat, yang selanjutnya dapat 

dibagihasilkan ke pemerintah daerah.  

Komponen penerimaan dari mineral dan 

batubara yang dibagihasilkan kepada daerah 

adalah iuran tetap atau land-rent dan iuran 

produksi atau royalti. Iuran tetap dan iuran 

produksi masih tetap dibagihasilkan kepada 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan 

mengacu pada penerimaan dari mineral dan 

batubara berdasarkan kegiatan produksi dan 

dampak negatif (eksternalitas) yang 

diakibatkan kegiatan pertambangan tersebut. 

Persentase bagi hasil akan ditambah kepada 

Provinsi sesuai dengan tanggung jawab yang 

bertambah.  

Selain itu, mengingat lokasi mineral dan 

batubara juga terdapat di kawasan laut, perlu 

diatur bagi hasil dari penerimaan iuran tetap 

dan iuran produksi yang lokasi pertambangan 

berada di kawasan laut. Iuran tetap untuk 

wilayah perairan sampai dengan 4 mil akan 

dibagihasilkan 80% untuk Kabupaten/Kota 
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penghasil dan Provinsi yang bersangkutan. 

Sementara, Iuran tetap yang berasal dari 

wilayah laut antara 4 mil sampai dengan 12 mil 

hanya dibagihasilkan kepada Provinsi 

mengingat kewenangan perizinan mineral dan 

batubara wilayah darat dan laut sampai 

dengan 12 mil sudah dialihkan dari Kabupaten 

dan Kota kepada Provinsi. 

Kemudian Iuran Produksi atau royalti yang 

berasal dari wilayah laut sampai dengan 4 mil, 

akan dibagihasilkan sebesar 80% kepada 

provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota 

penghasil, kabupaten/kota lain dalam provinsi 

yang bersangkutan, serta kabupaten/kota 

penerima pemerataan yang berbatasan 

langsung dengan kabupaten/kota penghasil 

namun berada di provinsi yang berbeda. 

Sedangkan yang berasal dari wilayah laut 4 mil 

sampai dengan 12 mil, hanya akan 

dibagihasilkan sebesar 80% kepada provinsi 

penghasil dan kabupaten/kota lain dalam 

provinsi yang bersangkutan. 

3) DBH SDA Kehutanan 

Penerimaan yang dibagihasilkan dari DBH SDA 

Kehutanan adalah Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi. 

IIUPH, dan PSDH masih tetap dibagihasilkan 

kepada provinsi, kabupaten dan kota dengan 
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mengacu pada pembagian berdasarkan prinsip 

daerah penghasil dengan penambahan 

kabupaten/kota penerima pemerataan yang 

berbatasan langsung dengan kabupaten/kota 

penghasil namun berada di provinsi yang 

berbeda. Persentase bagi hasil akan ditambah 

kepada Provinsi sesuai dengan kewenangan 

dan tanggung jawab yang makin bertambah 

besar. Selanjutnya juga diatur mengenai Dana 

Reboisasi yang hanya dibagihasilkan kepada 

provinsi mengingat urusan reboisasi sudah 

dialihkan dari kabupaten dan kota kepada 

provinsi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014. Sementara penggunaan Dana 

Reboisasi diarahkan untuk kegiatan 

rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan 

pendukung rehabilitasi hutan dan lahan 

lainnya. 

Penentuan persentase DBH SDA yang 

bersumber IIUPH, PSDH dan dari Dana 

Reboisasi didasarkan pada  UU No.33 Tahun 

2004. Oleh karena itu, penggaturan mengenai 

persentase DBH SDA kehutanan yang 

bersumber dari IIUPH ditetapkan sebesar 80% 

(delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, 

dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan 

dan kabupaten/kota penghasil.  

Untuk persentase DBH SDA kehutanan yang 

bersumber dari PSDH yang dihasilkan dari 
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wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan 

sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan 

kepada provinsi yang bersangkutan, 

kabupaten/kota penghasil dan kabupaten dan 

kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 

dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang 

berbatasan langsung dengan kabupaten/kota 

penghasil. Terkait dengan persentase DBH SDA 

kehutanan yang bersumber dari Dana 

Reboisasi ditetapkan sebesar 40% (empat 

puluh persen) untuk provinsi penghasil. 

Terhadap DBH SDA perikanan diusulkan untuk 

dihapus  dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pemanfaatan PNBP SDA perikanan, karena 

selama ini pendapatan PNBP  dari SDA perikanan 

nilainya tidak signifikan untuk dibagihasilkan kepada 

kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Selanjutnya, pengaturan persentase DBH bagi 

daerah yang dikaitkan dengan tujuan DBH untuk 

mengatasi ketimpangan vertikal, akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah dengan 

mengakomodasi pergeseran/perubahan urusan/ 

kewenangan antara Pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014. 

Selain itu, diatur juga mengenai alokasi DBH 

berdasarkan formula dan alokasi kinerja. Pengaturan 

alokasi kinerja dikaitkan dengan dukungan kepada 

daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan 
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negara dan mendorong pemeliharaan lingkungan. 

Proporsi alokasi DBH berdasarkan formula dengan 

alokasi berdasarkan kinerja diusulkan sebesar 90% : 

10%. Alokasi kinerja 10% tetap diperuntukkan bagi 

daerah penghasil dan non-penghasil dalam provinsi 

yang di dalamnya terdapat daerah penghasil. Alokasi 

kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian 

kinerja kabupaten/kota atas indikator kinerja yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat yang teknis 

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pengusulan proporsi berdasarkan formula dan 

alokasi kinerja memperhatikan beberapa aspek 

kuantitatif maupun kualitatif berupa: 

a. persentase formula 90% agar penurunan alokasi 

DBH tidak terlalu besar dengan penerapan alokasi 

kinerja, sehingga menjaga rasa keadilan bagi 

daerah penghasil; 

b. nilai alokasi kinerja 10% berdasarkan hasil 

simulasi bertujuan untuk dapat memberikan 

motivasi atau dorongan bagi pemerintah daerah 

untuk berkinerja dengan diberikan kompensasi 

alokasi; 

c. besaran presentase antara alokasi formula dan 

alokasi kinerja harus ditetapkan dan tidak 

berubah agar memberikan kepastian bagi 

pemerintah daerah atas penerimaan daerah dari 

DBH, sehingga pemerintah daerah dapat 

memperkirakan/menghitung potensi penerimaan 

daerah dari DBH (prinsip predictability); 
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d. hasil simulasi pengeluaran APBD untuk upaya 

kinerja setimpal dengan kompensasi yang akan 

diterima (cost recovery), atas data belanja fungsi 

lingkungan serta rata-rata kenaikan/penurunan 

penerimaan PPh yang dibagihasilkan 3 tahun 

terakhir; dan 

e. persentase mengikuti pola pembagian porsi 

pemerataan DBH PBB yang didalamnya juga 

digunakan untuk memberikan insentif terkait 

pencapaian tahun sebelumnya. 

Selain itu, untuk menghindari adanya kejadian 

kurang bayar dan lebih bayar DBH yang menumpuk, 

maka diusulkan besaran pagu DBH didasarkan atas 

realisasi penerimaan dua tahun sebelumnya (T-2). 

Penyesuaian ini juga bermaksud untuk memberikan 

kepastian jumlah dan waktu penyaluran kepada 

daerah.  

Pembedaan antara penerimaan pajak dan 

penerimaan sumber daya alam atau Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai klasifikasi yang 

berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. Perbedaan penerimaan 

SDA sebagai penerimaan PNBP dengan penerimaan 

pajak memiliki justifikasi konstitusional, yaitu terkait 

dengan penguasaan SDA sesuai dengan Pasal 33 UUD 

NRI Tahun 1945. 

 

 

z. Pengaturan Mengenai Dana Alokasi Umum 
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Pengaturan DAU selama hampir dua dekade 

penerapan transfer ke daerah dianggap belum mampu 

mengurangi ketimpangan antar daerah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari pengukuran indikator pemerataan 

sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya, yang 

menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah 

belum membaik. Salah satu indikasi penyebab dari 

fenomena ini adalah adanya formula yang sama bagi 

seluruh daerah di Indonesia (one size fits for all)74.  

Sehingga, sebagaimana konsep desentralisasi 

asimetris yang telah disampaikan di bab sebelumnya, 

maka jenis dana transfer yang baru ini diberikan 

dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi kinerja 

layanan di setiap daerah. Sehingga diharapkan dana 

transfer yang akan diberikan kepada daerah nanti 

lebih mampu untuk mendorong pemerataan 

pelayanan publik.  

Asimetris pada aspek fiskal dalam rancangan undang-

undang ini akan diterapkan lebih pada sisi spending 

assignment dan skema transfer. Dari sisi spending 

assignment, pemerintah akan membedakan daerah 

berdasarkan kapabilitas/kinerja daerah dalam 

memberikan pelayanan publik. Dengan adanya 

pembedaan ini, maka skema DAU yang akan diberikan 

adalah melalui skema asimetris berdasarkan kinerja 

                                                             
74 Shah, A., Qibthiyyah, R., & Dita, A. (2012). General purpose central-provincial-local 
transfers (dau) in Indonesia: From gap filling to ensuring fair access to essential public 
services for all. The World Bank. 
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layanan untuk mengatasi kesenjangan penyediaan 

pelayanan dasar publik antar-Daerah.   

Dalam pengaturan DAU beberapa hal yang perlu 

diatur adalah sebagai berikut: 

i. Proporsi pagu DAU dibagi kepada Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pendanaan 

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

antara provinsi dan kabupaten/kota. 

ii. DAU diberikan berdasarkan formula Celah Fiskal. 

Celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal 

dikurangi dengan kapasitas fiskal. 

iii. Dalam rancangan undang-undang ini, kebutuhan 

fiskal dihitung berdasarkan unit cost per layanan 

dikalikan dengan target layanan antara lain bidang 

layanan umum, pendidikan, kesehatan, 

perekonomian daerah dan infrastruktur 

(pengaturan lebih detil di aturan turunan RUU 

HKPD) dan dikalikan dengan faktor penyesuaian. 

Faktor penyesuaian adalah indikator yang 

memperhatikan luas wilayah, karakteristik 

wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi. 

Adapun karakteristik wilayah antara lain daerah 

yang berciri kepulauan. Sedangkan kapasitas 

fiskal, dihitung berdasarkan potensi PAD dan 

alokasi DBH. Hal ini diperlukan agar data yang 

dipakai untuk perhitungan tidak memiliki jeda 

yang terlalu lama dengan tahun anggaran.  

iv. Sumber data untuk menghitung kebutuhan fiskal 

Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh 
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dari lembaga pemerintah yang berwenang 

menerbitkan data sesuai peraturan perundang-

undangan untuk menjaga data yang tepat dan 

benar. 

v. DAU suatu provinsi dan kabupaten/kota dihitung 

berdasarkan perkalian bobot provinsi atau 

kabupaten/kota yang bersangkutan dengan 

jumlah DAU seluruh provinsi atau 

kabupaten/kota. Bobot provinsi atau 

kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah 

fiskal provinsi atau kabupaten/kota yang 

bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh 

provinsi atau kabupaten/kota. Pengaturan 

tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan 

pagu DAU untuk provinsi atau kabupaten/kota 

dalam APBN.  

vi. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian 

pelayanan minimal berdasarkan pada tingkat 

kinerja layanan di daerah. Oleh karena itu, DAU 

akan memperhatikan kebutuhan dalam 

memberikan pelayanan sesuai standar layanan 

suatu daerah, sehingga diharapkan pelayanan 

minimal dapat terpenuhi. 

 

aa. Dana Alokasi Khusus  

DAK merupakan transfer pusat ke daerah sesuai 

kebijakan pemerintah pusat yang dialokasikan untuk 

pencapaian prioritas nasional percepatan 

pembangunan Daerah, mendorong pertumbuhan 
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perekonomian Daerah dan/atau mendorong 

kelancaran pelayanan publik. 

Dalam pengaturan DAK beberapa hal yang perlu 

diatur adalah sebagai berikut:  

a. Pengalokasian DAK harus didasarkan kepada 

dokumen perencanaan nasional di dalam RPJMN, 

RKP, maupun kebijakan pemerintah di dalam 

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal, arahan Presiden dan/ atau 

mandat dari peraturan perundangan lainnya.  

b. DAK dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 

yang bersifat fisik  dan non fisik. Selain itu DAK 

juga dapat bersumber dari hibah ke daerah. 

Kegiatan yang bersifat fisik digunakan untuk 

mendukung pembangunan/ pengadaan sarana 

prasarana layanan publik daerah, sedangkan 

kegiatan yang bersifat non fisik untuk mendukung 

operasionalitas pelayanan publik di daerah, seperti 

pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan 

Kesehatan. 

Terkait DAK yang bersumber dari hibah ke daerah, 

menjadi salah satu komponen DAK karena 

karakter penggunaan dananya yang serupa 

dengan DAK. Namun demikan, mekanisme 

pelaksanaan DAK yang berasal dari hibah daerah 

akan tetap mengikuti ketentuan khusus terkait 

hibah daerah, seperti pengaturan bahwa hibah 

kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri 

harus diberikan melalui Pemerintah dan dapat 
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direncanakan untuk mendanai program atau 

kegiatan tertentu yang memerlukan waktu 

pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran. 

Hibah ke daerah digunakan untuk mendukung 

pembangunan fisik dan/atau layanan publik 

Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian 

antara Pemerintah dan Daerah. 

Selanjutnya, sebagai alat untuk pencapaian 

target pemerintah, maka di dalam implementasinya 

antara lain perencanaan dan pengalokasian DAK, 

dapat disinergikan dengan skema pendanaan lainnya 

seperti pinjaman daerah dan KPBU Daerah. Selain itu, 

DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang 

mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan 

negara. DAK dalam pelaksanaannya didasarkan atas 

kontrak kinerja antara pemerintah pusat sebagai 

principal dan pemerintah daerah sebagai agent yang 

melaksanakan kegiatan tersebut untuk mencapai 

target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Begitupun juga terhadap hibah ke daerah 

yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui 

pemerintah pusat. Untuk pengaturan lebih lanjut 

akan diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

bb. Dana Otonomi Khusus  

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Aceh 

sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan 



324 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kedua undang-

undang tersebut Dana Otonomi Khusus dialokasikan 

sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dalam undang-

undang APBN setiap tahun anggaran.  

Dalam rangka mengkonsolidasikan pengaturan 

seluruh jenis dana transfer ke daerah dalam undang-

undang serta memperkuat landasan pelaksanaan 

Dana Otonomi Khusus, maka pengaturan dana 

otonomi khusus perlu dituangkan dalam perubahan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana 

Otonomi Khusus dilaksanakan secara adil dan 

transparan sesuai dengan undang-undang mengenai 

otonomi khusus. Dalam pengelolaan Dana Otonomi 

Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang 

mengacu pada RPJMN dan RPJMD, serta target 

kinerja. 

Selain itu, akan dilakukan perbaikan tata kelola Dana 

Otonomi Khusus, antara lain melalui pelaksanaan 

berdasarkan perencanaan jangka menengah dan 

target kinerja yang disusun Pemerintah Daerah 

bersama Pemerintah Pusat. Perbaikan juga akan 

meliputi penajaman formula alokasi dari Pemerintah 

Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, 

penajaman syarat penyaluran, refocusing 

penggunaan, serta aspek kualitas akuntabilitas 

pelaporan yang akan diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah.  
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cc. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, 

mulai tahun anggaran 2013 Pemerintah 

mengalokasikan Dana Keistimewaan kepada Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung 

pelaksanaan urusan yang bersifat istimewa. Sebagai 

bagian dari jenis dana transfer ke daerah, Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu 

diatur dalam perubahan Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 dengan tetap mengacu pada Undang-

Undang mengenai keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogjakarta. Pengaturan ini penting dalam rangka 

penganggaran dan pengalokasian Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari  

anggaran Transfer ke Daerah.  

Oleh karena itu, perlu pengaturan Dana Keistimewaan 

DIY dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di 

wilayah provinsi DIY sesuai dengan urusan 

keistimewaan Pemerintah Provinsi DIY yang 

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Pendanaan atas urusan keistimewaan diusulkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah 

Provinsi DIY dengan memperhatikan kebutuhan dan 

prioritas masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, 

akan dilakukan perbaikan tata kelola Dana 

Keistimewaan, antara lain melalui pelaksanaan 

berdasarkan perencanaan jangka menengah dan 

target kinerja yang disusun Pemerintah Provinsi DIY 

bersama Pemerintah Pusat.  
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dd. Dana Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

merupakan salah satu paket dari revisi Undang-

Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, selain Undang-Undang mengenai Pemilihan 

Kepala Daerah. Undang-undang tersebut telah 

mengamanatkan adanya alokasi Dana Desa yang 

bersumber dari APBN. Pengaturan ini merupakan 

salah satu upaya untuk memperkuat kedudukan desa 

melalui adanya pemberian kewenangan dan sumber 

pendapatan desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan karateristik dan potensi 

desa. 

Namun demikian, percepatan peningkatan pelayanan 

dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan 

mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi di 

perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Oleh 

sebab itu, diperlukan pengaturan untuk mendorong 

pengalokasian Dana Desa yang juga memperhatikan 

kinerja desa, serta memberikan afirmasi bagi desa-

desa yang masih dikategorikan tertinggal.  

Dalam rangka memperkuat peran Dana Desa dalam 

pembangunan desa, maka di dalam revisi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, dilakukan 

reformulasi Dana Desa yang didasarkan atas asas 

pemerataan dan keadilan, asas afirmasi, dan 

dialokasikan dalam rangka mendorong kinerja desa. 
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Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian Dana Desa 

mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang 

dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat 

menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap 

tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer 

ke Daerah. Selanjutnya penganggaran, pengalokasian, 

dan penyaluran Dana Desa, dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

ee. Insentif fiskal 

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi daerah 

atas pencapaian kinerja tertentu. Kriteria tertentu 

dimaksud dapat berupa perbaikan dan/atau 

pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain 

yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah, 

pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar.  

 

ff. TKD untuk Daerah Persiapan 

Menteri Keuangan mengalokasikan TKD berupa DBH 

dan DAU untuk daerah persiapan yang harus 

dimasukkan dalam APBD daerah induk sebagai 

anggaran belanja daerah persiapan. Alokasi dana 

untuk daerah persiapan yang berasal dari usulan 

daerah, dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Jangka 

waktu 3 (tiga) tahun dimaksudkan untuk melihat 

kesiapan daerah induk maupun daerah baru atas 
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dampak fiskal yang akan terjadi apabila daerah 

tersebut mengalami pemekaran. 

Pengaturan ini disebabkan daerah persiapan masih 

belum memiliki struktur organisasi yang mapan untuk 

mengelola TKD yang dialokasikan oleh Menteri 

Keuangan, sehingga pengelolaan belanjanya masih 

menggunakan APBD daerah induk. Oleh karena itu 

bagian TKD untuk Daerah Persiapan dihitung secara 

proporsional dari alokasi dana Transfer ke Daerah 

yang diterima daerah induk berdasarkan jumlah 

penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau 

lokasi. Selanjutnya Daerah Induk memiliki kewajiban 

untuk menganggarkan bagian TKD untuk daerah 

persiapan sebagai anggaran belanja daerah persiapan 

dalam APBD daerah induk.  Dalam hal daerah 

persiapan tersebut berada di wilayah daerah yang 

memiliki otonomi khusus atau yang memiliki 

keistimewaan, penghitungan dana transfer termasuk 

bagian dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. 

 

gg. TKD untuk Daerah Otonom Baru 

Menteri Keuangan mengalokasikan seluruh TKD 

secara mandiri kepada daerah otonom baru yang telah 

disahkan melalui Undang-Undang pembentukannya. 

Secara mandiri dimaksudkan bahwa alokasi TKD 

langsung kepada daerah otonom baru, bukan melalui 

daerah induk sebagaimana daerah persiapan. 

Bagi daerah yang Undang-Undang pembentukannya 

terbit sebelum 30 Juni tahun yang bersangkutan, 
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maka alokasinya diperhitungkan sebagaimana 

mekanisme perhitungan alokasi kepada daerah untuk 

setiap jenis TKD. Kemudian, bagi daerah baru yang 

Undang-Undang pembentukannya setelah tanggal 30 

Juni tahun berkenaan namun sebelum UU APBN 

tahun berikutnya disahkan, maka alokasinya 

diperhitungkan secara proporsional, antara lain 

berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target 

layanan, lokasi, dan/atau daerah penghasil DBH, dari 

dana TKD yang dialokasikan kepada daerah induk, 

yang akan ditetapkan dalam UU APBN. Sementara 

bagi daerah yang Undang-Undang penerbitannya 

setelah UU APBN disahkan, maka pembagian TKD 

antara daerah induk dengan daerah baru akan 

dituangkan melalui Peraturan Presiden. Pengaturan 

tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan 

tidak menghambat proses perhitungan dan 

penganggaran untuk APBN tahun berikutnya. 

 

hh. Dana Dekonsentrasi 

Ruang lingkup Hubungan keuangan pusat dan daerah 

yang dimaksud dalam Revisi Undang-Undang 33 

Tahun 2004 ini adalah hubungan antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan 

kabupaten/kota sebagai daerah otonomi, maka 

dekonsentrasi semestinya tidak termasuk dalam 

lingkup pengaturan revisi Undang-Undang 33 Tahun 

2004. Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam 

revisi Undang-Undang ini menempatkan Pemerintah 

Pusat sebagai satu entitas tersendiri di satu sisi dan 
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Pemerintah Daerah sebagai entitas lain di sisi lain. 

Sedangkan dekonsentrasi pada hakekatnya 

merupakan hubungan keuangan dalam satu entitas 

yang sama, yaitu Pemerintah Pusat. Namun demikian, 

pengaturan terkait Dana Dekonsentrasi akan tetap 

dimuat dalam rancangan Undang-Undang ini. 

Adapun pengalokasian Dana Dekonsentrasi 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN yang 

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Dekonsentrasi 

akan diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

ii. Dana Tugas Pembantuan 

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang telah 

berjalan selama ini terdapat beberapa permasalahan, 

sehingga perlu ditindaklanjuti dan menjadi perhatian 

adalah: 1) Konsistensi Penerapan pola jenis belanja 

pada Tugas Pembantuan oleh Kementerian/Lembaga; 

2) Percepatan penyerapan anggaran; dan 3) 

Pemerataan alokasi dana tugas pembantuan per 

wilayah. 

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004, akan dilakukan perbaikan pengaturan 

mengenai dana Tugas Pembantuan, antara lain Dana 

Tugas Pembantuan dari Pemerintah dialokasikan 

untuk mendanai Urusan Pemerintahan konkuren 

yang menjadi kewenangan Pemerintah yang 

penyelenggaraannya ditugaskan kepada Daerah 

provinsi dan/atau kabupaten/kota. Selain itu, perlu 

penegasan Dana Tugas Pembantuan merupakan 
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bagian anggaran kementerian/lembaga Pemerintah 

nonkementerian yang dialokasikan berdasarkan 

rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga 

Pemerintah nonkementerian. Rencana lokasi dan 

anggaran untuk program/kegiatan yang akan 

ditugaskan disusun dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan negara. Program dan kegiatan 

yang didanai dari dana tugas pembantuan dapat 

disinergikan dengan program/kegiatan yang didanai 

dari skema pendanaan lainnya. 

Adapun pengalokasian Dana Tugas Pembantuan 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN yang 

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Tugas 

Pembantuan akan diatur dalam peraturan 

pemerintah. 

 

jj. Pengelolaan Belanja Daerah 

Masih lemahnya pengelolaan belanja daerah yang 

terlihat dari kinerjanya yang rendah, korelasi input 

dan output masih rendah, timpangnya capaian output 

antardaerah, dan masih lemahnya korelasi antara 

outcome daerah dengan outcome nasional membuat 

perlu diaturnya pengelolaan belanja daerah dalam 

perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

untuk meningkatkan kualitasnya. 

Pertama, dalam melakukan perencanaan belanja 

daerah disusun melalui pendekatan: 

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; 
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2. Penganggaran terpadu; dan 

3. Penganggaran berdasarkan kinerja. 

Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun program 

pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan 

kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait 

dengan pelayanan dasar publik yang kemudian 

disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan 

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Selanjutnya, Belanja Daerah disusun berdasarkan 

standar harga yang terdiri dari standar belanja operasi 

dan standar tunjangan kinerja daerah. Standar harga 

belanja operasi mengacu pada standar harga satuan 

regional. Sementara standar tunjangan kinerja daerah 

disusun dengan mempertimbangkan antara lain 

capaian reformasi birokrasi daerah yang 

bersangkutan. Selain itu belanja Daerah juga disusun 

berdasarkan analisis standar belanja yang merupakan 

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

Pedoman mengenai standar harga dan analisis 

standar belanja tersebut diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan 

pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan 

dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk 

pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja 

Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 
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pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan 

setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan 

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 

pelayanan dasar publik. 

Selain itu, Daerah wajib mengalokasikan belanja 

untuk mendanai urusan pemerintahan daerah 

tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja Daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah 

yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan 

dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai 

maksimal 30% dari total belanja APBD di luar 

tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke 

Daerah. Belanja pegawai termasuk di dalamnya ASN, 

Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Belanja pegawai 

tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan 

guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru 

dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari 

Transfer ke Daerah yang telah ditentukan 

penggunaannya. 

 Apabila persentase belanja pegawai daerah telah 

melebihi dari 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi 

belanja pegawai daerah paling lambat 5 tahun sejak 

diberlakukannya pengaturan ini. Adapun besaran 

persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui 

keputusan Presiden dengan mempertimbangkan 

antara lain arah pengembangan Aparatur Sipil Negara.  



334 

 

Selanjutnya, Daerah wajib mengalokasikan 

belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% 

dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil 

dan/atau transfer kepada Daerah atau Desa yang 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja 

infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan 

percepatan pembangunan dan pemeliharan fasilitas 

pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan 

layanan publik antardaerah. 

 Apabila persentase belanja infrastruktur 

pelayanan publik belum mencapai 40%, Daerah harus 

menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan 

publik dalam waktu 3 tahun. Besaran persentase 

belanja dapat disesuaikan melalui keputusan Presiden 

dengan mempertimbangkan antara lain arah 

pembangunan infrastruktur nasional. Jika Daerah 

tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah 

terkait belanja wajib pelayanan dasar, belanja 

aparatur, dan belanja infrastruktur pelayanan publik 

dapat dikenakan sanksi penundaan dan/atau 

pemotongan dana transfer ke daerah yang tidak 

ditentukan penggunaannya. 

Pengaturan selanjutnya adalah mengenai 

optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah, terhadap 

SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan pada 
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tahun anggaran sebelumnya, maka Daerah wajib 

menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan 

penggunaannya. Apabila SiLPA Daerah tinggi dan 

kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan 

dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi 

daerah. Dana Abadi Daerah merupakan dana yang 

bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak 

dapat digunakan untuk belanja yang bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.  

Sedangkan SiLPA Daerah tinggi dan kinerja 

layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan 

penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja 

infrastruktur pelayanan publik daerah yang 

berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. 

Penilaian kinerja layanan tersebut menggunakan hasil 

penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan 

DAU. 

Pengaturan mengenai Pengembangan Aparatur 

Pengelola Keuangan Daerah, Pemerintah 

menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur 

pengelola keuangan daerah dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, 

menguatkan independensi dan inisiatif, dan 

meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. 

Untuk menjaga kualitas penyelenggara keuangan 

daerah maka aparatur pengelola keuangan daerah 

harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh 

lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur 



336 

 

pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan kewajiban 

sertifikasi dilaksanakan dengan masa transisi sampai 

dengan 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya 

undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola 

keuangan daerah dan standarisasinya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pengaturan mengenai Pengawasan APBD, 

peningkatan kualitas belanja daerah dilaksanakan 

melalui pengawasan APBD. Dalam hal ini, Aparat 

pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden dapat melakukan 

pengawasan intern terhadap RAPBD maupun 

pelaksanaan APBD termasuk penugasan dari Menteri. 

Aparat pengawas intern pemerintah dimaksud juga 

melakukan penguatan kapabilitas terhadap Aparat 

pengawas intern Pemerintah Daerah untuk 

mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengelolaan belanja daerah diatur dalam peraturan 

pemerintah. 

 

 

kk. Pembiayaan Utang Daerah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur 

bahwa jenis Pinjaman Daerah dapat berupa Pinjaman 

Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka 

Panjang sebagai alternatif pembiayaan untuk 

menutup defisit APBD yang bersangkutan. Akan tetapi 
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dalam implementasinya ternyata pelaksanaan 

Pinjaman Jangka Menengah belum diterapkan oleh 

Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan 

daerah. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 perlu dilakukan 

perluasan terhadap Pembiayaan Utang Daerah, baik 

itu mencakup skema konvensional, maupun melalui 

skema syariah. Sehingga dalam perubahan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini akan dilakukan 

penguatan skema pinjaman konvensional, baik itu 

melalui pinjaman dan/atau obligasi daerah, 

diperkenalkan skema pembiayaan syariah melalui 

sukuk. 

Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari Pinjaman 

Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. 

Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk 

membiayai urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Pemerintah tidak memberikan 

jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah karena 

jaminan tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah 

daerah. Nilai maksimal Pembiayaan Utang Daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu 

mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD 

diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal-

hal tertentu seperti kondisi bencana, pandemi, atau 

kondisi darurat lainnya, Kepala Daerah dapat 

melakukan pembiayaan melebihi nilai maksimal yang 

telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai 

Perubahan APBD tahun yang bersangkutan. 
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Sementara itu mengenai sumber pinjaman, 

pengaturannya relatif tidak berbeda dengan yang 

sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004, yaitu :  

1. Pemerintah, dimana dananya berasal dari 

pendapatan APBN dan/atau pengadaan 

pinjaman Pemerintah dari dalam maupun luar 

negeri; 

2. Pemerintah Daerah lain; 

3. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum 

Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan 

dalam wilayah negara Indonesia; dan 

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan 

hukum Indonesia dan mempunyai tempat 

kedudukan dalam wilayah negara Indonesia. 

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah 

diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman 

Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat 

dilakukan melalui penugasan kepada lembaga 

keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 

Selain itu, dilakukan perluasan jenis pinjaman 

menjadi Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan. 

Sehingga pemanfaatan skema pinjaman daerah tidak 

hanya digunakan untuk kegiatan yang akan 

menghasilkan penerimaan saja, namun juga bisa 

digunakan untuk menutupi defisit APBD. Selain itu 

pinjaman daerah dapat digunakan untuk pengelolaan 

kas, pengelolaan portofolio utang daerah, dan 

penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal 
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kepada BUMD yang dilakukan melalui penugasan 

Pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD. 

Untuk Obligasi dan Sukuk Daerah 

pemanfaatannya untuk   pembiayaan defisit APBD, 

pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau 

penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal 

kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi 

Daerah dan Sukuk Daerah. 

Pembiayaan defisit APBD melalui obligasi dan 

sukuk daerah digunakan untuk penyediaan sarana 

dan prasarana daerah selain itu penerbitannya 

dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan 

setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam 

Negeri. Untuk sukuk daerah penerbitannya dilakukan 

setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk 

Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli 

syariah pasar modal. 

Dalam rangka penerbitan sukuk  daerah, Pemda 

dapat menggunakan BMD atau obyek pembiayaan 

yang dibiayai dari sukuk daerah sebagai dasar 

penerbitan sukuk daerah (underlying asset). Adapun 

BMD yang dijadikans sebagai dasar penerbitan dapat 

berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 

dan/atau bangunan. Aset tersebut selanjutnya tidak 

dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan 

sampai dengan jatuh tempo sukuk daerah. 

Selanjutnya, Kepala Daerah bertanggungjawab 

atas penggelolaan pembiayaan utang daerah. Selain 
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itu, Pemda juga dilarang untuk memberikan jaminan 

atas pembiayaan utang pihak lain. 

Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban 

Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo. 

Adapun dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan 

Utang Daerah dianggarkan dalam APBD sampai 

dengan berakhirnya kewajiban.  

Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban 

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah 

dan lembaga yang mendapat penugasan dari 

Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat 

melakukan pemotongan dana Transfer ke Daerah yang 

tidak ditentukan penggunaannya. Pemotongan 

tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Pembiayaan Utang Daerah  akan diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

 

ll. Pembentukan Dana Abadi Daerah 

Daerah dapat membentuk dana abadi daerah. 

Pembentukan dana abadi daerah mempertimbangkan 

antara lain kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan 

kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait 

dengan pelayanan dasar publik. Dana abadi daerah 

merupakan dana yang bersumber dari APBD yang 

bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk 

belanja. Dana abadi daerah tersebut ditujukan untuk: 
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1. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, 

dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan 

sebelumnya; 

2. memberikan sumbangan kepada penerimaan 

daerah; dan 

3. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas 

generasi. 

Berkaitan dengan tata kelola dana abadi daerah, 

Dana abadi tersebut dikelola oleh Bendahara Umum 

Daerah atau badan layanan umum daerah. 

Pengelolaan dana abadi daerah dilakukan dalam 

investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai, 

seperti pada Surat Berharga Negara yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Pusat, atau deposito pada perbankan 

yang sehat. Hasil investasi dari dana abadi daerah 

menjadi pendapatan daerah. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembentukan dan pengelolaan dana abadi 

daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

 

mm. Sinergi Pendanaan  

Sinergi Pendanaan dilakukan dalam rangka 

percepatan penyediaan Infrastruktur dan/atau 

program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Sinergi pendanaan tersebut 

dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber 

pendanaan baik dari APBD maupun selain APBD. 

Sumber pendanaan dari APBD dapat berasal dari PAD, 

TKD,  dan/ atau pembiayaan utang daerah. 
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Pendanaan diluar APBD dapat berasal dari KPDBU 

maupun kerjasama antar daerah. Guna mendukung 

sinergi tersebut, pemerintah dapat mensinergikan 

dengan belanja Kementerian/Lembaga dan Tugas 

Pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi 

Pendanaan akan diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

nn. Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat Dan Daerah  

Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah mempunyai 

tujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah 

dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka 

pencapaian tujuan nasional. Sinergi kebijakan fiskal 

pusat dan daerah dilaksanakan antara lain melalui 

kebijakan pengendalian APBD yang meliputi: 

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, 

pengendalian defisit dan pembiayaan APBD, serta 

pengendalian dalam kondisi darurat.   

Selain itu sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah 

dilaksanakan dengan integrasi bagan akun standar 

pusat dan daerah. Pengaturan Bagan Akun Standar 

dimaksudkan dalam rangka menciptakan pengelolaan 

keuangan daerah yang lebih efektif dan optimal serta 

akuntabel melalui integrasi segmen bagan akun 

standar. Proses pengelolaan keuangan daerah yang 

dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan 

memerlukan dukungan sistem informasi yang andal.  

Saat ini terjadi permasalahan dalam konsolidasi 

laporan keuangan antar-entitas pelaporan, baik 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
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maupun antar-pemerintah daerah dalam rangka 

statistik keuangan pemerintah. Keleluasaan daerah 

dalam merumuskan desain pembelanjaan 

menciptakan ragam nomenklatur dan kodifikasi akun, 

program, dan kegiatan di pemerintah daerah.  

Integrasi bagan akun standar antara pusat dan daerah 

bermanfaat untuk pengendalian data sistem 

pengelolaan keuangan daerah dan pengaturan 

struktur pelaporan keuangan daerah. Standarisasi 

akun pemerintah pusat dengan daerah akan 

menciptakan statistik keuangan dan laporan 

keuangan secara nasional yang selaras dan 

terkonsolidasi yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan. 

Untuk kebijakan pengendalian APBD melalui 

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah 

dilakukan dengan ketentuan: 

1) Pemerintah Daerah menyelaraskan kebijakan 

fiskal daerah dengan arahan Presiden, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional/Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka 

Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal, dan peraturan perundang-undangan. 

2) Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri, dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan perencanaan 

pembangunan nasional melakukan evaluasi 
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dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi 

kebijakan fiskal pusat dan daerah. 

Untuk kebijakan pengendalian APBD melalui 

pengendalian defisit dan pembiayaan APBD dilakukan 

dengan ketentuan: 

1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal 

kumulatif defisit APBD dan batas maksimal 

defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah 

untuk tahun anggaran berikutnya dengan 

memperhatikan keadaan dan perkembangan 

perekonomian nasional. 

2) Jumlah kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari 

Pinjaman Daerah dan defisit APBN, tidak 

melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk 

domestik bruto tahun anggaran berkenaan.  

3) jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan 

Pinjaman Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% 

(enam puluh persen) dari perkiraan produk 

domestik bruto. 

Untuk kebijakan pengendalian APBD melalui 

Pengendalian dalam kondisi darurat, pemerintah 

pusat dapat mengarahkan daerah dalam melakukan 

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk 

kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan 

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Untuk pengaturan lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah.   

Apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan 

kewajibannya maka pemerintah pusat dapat 
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memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau 

pemotongan transfer ke daerah. Sehingga kebijakan 

fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat efektif dan 

selaras. 

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan fiskal 

pusat dan daerah secara terintegrasi tersebut, maka 

perlu didukung sistem informasi fiskal pusat dan 

daerah dalam kerangka: 

a. penyusunan konsolidasi informasi keuangan 

Pemerintah Daerah secara nasional sesuai bagan 

akun standar untuk Pemerintah Daerah;  

b. penyajian informasi keuangan Daerah secara 

nasional; dan 

c. pemantauan dan evaluasi pendanaan 

Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. 

 

Pengelolaan fiskal pusat dan daerah memerlukan 

dukungan sistem informasi. Untuk itu, Pemerintah 

Daerah wajib menyediakan informasi keuangan 

Daerah. Informasi keuangan Daerah perlu dilengkapi 

dengan informasi kinerja, informasi publik, informasi 

eksekutif, dan informasi terkait lainnya termasuk data 

transaksi pemerintah daerah. Selanjutnya, informasi 

keuangan yang disampaikan harus memenuhi 

prinsip-prinsip akurat, relevan, tepat waktu, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut 

paling sedikit memuat perencanaan anggaran, laporan 

pelaksanaan anggaran, laporan keuangan pemerintah 

daerah, dan laporan pertanggungjawaban anggaran 
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berupa informasi keuangan, kinerja, eksekutif untuk 

disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri. Selain itu, informasi lain yang harus 

disediakan oleh daerah adalah data lainnya dalam 

rangka pengelolaan Transfer ke Daerah untuk 

disampaikan kepada Menteri Keuangan. 

Keterlambatan atas penyampaian informasi tersebut 

akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran 

tertulis, penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Setelah Menteri Keuangan menerima informasi 

keuangan daerah dari pemerintah daerah menteri 

keuangan menyajikan informasi keuangan dan 

kekayaan daerah secara nasional. Untuk itu, Menteri 

Keuangan menetapkan standar serta 

menyelengarakan sistem informasi keuangan Daerah 

secara nasional dan digitalisasi hubungan keuangan 

pusat dan daerah. Digitalisasi tersebut dilaksanakan 

melalui platform digital perencanaan, penganggaran, 

penyaluran dan pemantauan Transfer ke Daerah yang 

dapat diinterkoneksikan dengan platform digital 

Kementerian/Lembaga lain; interkoneksi sistem 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; 

interkoneksi sistem pengelolaan pembiayaan daerah; 

dan/atau interkoneksi sistem pengelolaan kekayaan 

daerah. 

Semakin besarnya alokasi transfer ke daerah 

tersebut memerlukan pertanyaan baru terkait 
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pemanfaatan dana tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya mekanisme pemantauan dan 

evaluasi yang kuat terhadap dana transfer ke daerah. 

Dalam undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belum 

diatur secara rinci mengenai pemantauan dan 

evaluasi. 

Oleh karena itu, dalam revisi undang-undang ini, 

perlu diatur secara rinci mengenai mekanisme 

monitoring dan evaluasi, baik siapa yang melakukan, 

bagaimana sistemnya, kapan dilakukan, hasilnya apa 

serta untuk apa. Hasil pemantauan dan evaluasi ini 

selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan untuk 

pengalokasian dana transfer ke daerah tahun 

berikutnya maupun dalam rangka pemberian reward 

dan punishment.  

  Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang akan 

diatur ke depan, antara lain pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Transfer ke Daerah dan 

pelaksanaan APBD. Pemantauan dan evaluasi 

tersebut dilaksanakan melalui platform digital 

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap 

input, proses, output, dan outcome. Hasil pemantauan 

dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan fiskal nasional, Transfer ke 

Daerah, dan/atau pemberian sanksi/insentif kepada 

Pemerintah Daerah. Peningkatan partisipasi 

masyarakat lokal dalam proses desentralisasi untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, 
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berkeadilan, inklusif dan responsif harus 

dikembangkan secara berkelanjutan.  

Untuk itu, pengaturan dalam RUU ini secara 

eksplisit harus didasarkan atas prinsip-prinsip 

tatakelola keuangan daerah yang akuntabel, 

transparan, kejelasan tujuan, kedayagunaan dan 

kehasil gunaan, sistem “reward and punishment” yang 

terukur dan menimbulkan efek jera yang efektif, 

keadilan dan ketertiban serta kepastian hukum. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan 

fiskal pusat dan daerah diatur dalam peraturan 

pemerintah. 

 

oo. Ketentuan lain-lain 

Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang 

diakibatkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, maka segala kewajiban 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang timbul 

dari sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan 

dan/atau arbitrase internasional yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam 

bentuk uang maupun bukan uang menjadi beban 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak 

melaksanakan kewajiban dalam bentuk uang, maka 

Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban 

dimaksud. Kewajiban dalam bentuk uang yang 

diambil alih oleh Pemerintah, diperhitungkan dengan 
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cara memotong TKD yang bersifat umum sebesar 

kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan secara 

sekaligus atau bertahap. 

 

pp. Ketentuan Peralihan memuat masa transisi atas 

beberapa peraturan sebagai berikut: 

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih 

terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009, sepanjang tidak diatur dalam 

Peraturan Daerah yang bersangkutan masih 

dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak saat terutang. 

2) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terkait dengan objek Pajak dan 

Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini masih tetap berlaku paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya 

Undang-Undang ini. 

3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dinyatakan masih tetap berlaku 

paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya 

Undang-Undang ini. 

4) Penerapan DAU sesuai ketentuan dalam Undang-

Undang ini tidak boleh mengakibatkan 

penurunan alokasi DAU selama mas transisi 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

ditetapkannya Undang-Undang ini. 
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qq. Ketentuan Penutup 

Ketentuan Penutup RUU HKPD ini memuat 

bahwa semua peraturan yang ditetapkan dalam RUU 

akan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Kemudian, peraturan pelaksanaannya akan 

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak 

pemberlakuan RUU.  

Selanjutnya, pada saat RUU HKPD ini mulai 

berlaku semua peraturan perundang-undangan yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438), dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah RUU 

HKPD ini mulai berlaku, antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049) beserta aturan 

pelaksanaannya; 

3) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573). 
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BAB VI   

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 

a) formulasi DAU yang masih belum optimal dalam 

mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan 

belum mendorong pemerataan dan peningkatan 

layanan publik, serta kinerja Daerah dalam 

menjalankan tanggung jawab belanja, secara efisien 

dan disiplin.   

b) pelaksanaan kebijakan DAK masih belum 

sepenuhnya optimal dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur di daerah dan prioritas 

nasional. 

c) pengalokasian DBH masih belum memperhitungkan 

daerah non penghasil yang berada di wilayah provinsi 

lain, namun berbatasan langsung dengan daerah 

penghasil. Selain itu, pengalokasian DBH belum 

mendorong peningkatan kinerja Daerah, baik untuk 

memperkuat penerimaan negara maupun perbaikan 

lingkungan yang terdampak atas aktifitas eksplorasi. 

d) pengelolaan transfer ke daerah masih belum 

memadai untuk mengungkit peningkatan pelayanan, 

perekonomian, dan kesejahteraan, karena 

pengelolaan yang belum berbasis pada kinerja. 

e) terdapat peraturan perundang-undangan lain yang 

mengatur ketentuan yang terkait dengan UU No.33 
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Tahun 2004 antara lain UU No.18 Tahun 2001 

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 Tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No.39 

Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No.11 

Tahun 1995 Tentang Cukai, UU No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 

6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

f) Ketergantungan pemerintah daerah (khususnya 

kabupaten dan kota) atas dana perimbangan masih 

sangat tinggi mengingat basis pajak daerah dalam 

UU PDRD masih terbatas. Disisi lain, pengelolaan 

perpajakan di daerah perlu diselaraskan dengan 

penciptaan kemudahan berusaha dan iklim investasi 

yang kondusif. 

g) Adanya beberapa pungutan atas layanan publik yang 

pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah 

kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut 

dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost 

economy) bagi masyarakat. 

h) Dalam implementasinya, UU PDRD juga telah 

beberapa kali diuji dan diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi (MK), seperti pengaturan terkait pajak 

daerah atas golf, dan pajak kendaraan bermotor atas 

alat berat. 

i) Terdapat norma dalam UU PDRD yang dalam 

pelaksanaanya mengalami hambatan, karena 
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beririsan dengan UU lain sehingga menimbulkan 

multi interpretasi di lapangan. 

j) Sumber alternatif pembiayaan yang berasal dari 

pinjaman daerah, maupun obligasi dan sukuk 

daerah masih belum dikelola dan dimanfaatkan 

secara optimal. 

k) Sinergi antara berbagai jenis dana, baik APBD 

maupun non-APBD yang masih belum optimal. 

l) Belum adanya mekanisme sinergi, konsolidasi, dan 

peyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah agar 

kebijakan counter-cyclical dapat berjalan optimal.  

 

Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi tantangan ke 

depan dan menjawab problematika implementasi 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, hal-hal yang dapat dijadikan masukan untuk 

perbaikan mekanisme hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, yaitu : 

a) Perbaikan tata kelola transfer ke Daerah melalui 

rekonstruksi mekanisme pengalokasian dan 

penyaluran dana Transfer ke Daerah agar lebih 

mempertimbangkan faktor kinerja dan responsibility 

Daerah, baik itu dalam penggunaan dana dalam 

mencapai target pembangunan, maupun dalam 

mendukung optimalisasi penerimaan dan 

pemeliharaan lingkungan. 

b) Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah 

khususnya dalam perluasan basis Pajak Daerah dan 

restrukturisasi Retribusi Daerah, serta pemberian 

kewenangan pada Pemerintah Pusat dalam kebijakan 
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PDRD khususnya dalam mendorong investasi dan 

pertumbuhan ekonomi. 

c) Optimalisasi Pembiayaan Utang Daerah sebagai 

salah satu sumber pendanaan daerah. 

d) Sinergi dalam perencanaan dan implementasi 

penggunaan berbagai jenis pendanaan.  

e) Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih 

efisien dan disiplin dalam memperbaiki layanan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

f) Mendorong Daerah untuk belajar menabung dalam 

Dana Abadi Daerah. 

g) Memperbaiki proses penyelarasan dan sinergi 

pengelolaan fiskal pusat dan daerah. 

h) Pengawasan berkala kinerja TKDD dan APBD serta 

menerapkan mekanisme reward & punishment atas 

kinerja keuangan daerah. 

i) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah 

dan digitalisasi hubungan keuangan pusat dan 

daerah. 

 

2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, 

terdapat empat hal mendasar yang melatarbelakangi 

perlunya penggantian Undang-Undang No 33 Tahun 

2004. Pertama, revisi dilakukan untuk melaksanakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2) dan melakukan 

harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, dan undang-undang lain yang terkait lainnya. 
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Kedua, masih terdapat beberapa kelemahan dalam 

implementasi desentralisasi fiskal saat ini. Ketiga, 

pelaksanan hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah belum mendorong perbaikan yang 

signifikan dalam peningkatan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga penyempurnaan 

kebijakan mengenai pajak daerah, transfer ke daerah, 

pembiayaan utang daerah, belanja daerah, pembentukan 

Dana Abadi Daerah, sinergi kebijakan fiskal pusat dan 

daerah perlu untuk disempurnakan. Keempat, terdapat 

jenis transfer ke daerah yang diatur dalam beberapa 

Undang-Undang lain yang seyogianya jenis-jenis transfer 

ke daerah tersebut diatur dalam undang-undang 

tersendiri.  

3. Hal-hal yang dijadikan landasan dalam pembentukan 

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu : 

a) Landasan Filosofis 

Pengaturan Hubungan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan 

salah satu cita-cita luhur yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum 

sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

alinea keempat. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa 

tersebut menjadi landasan konstitusional yang harus 

tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan 

pemerintahan negara Indonesia, salah satunya 

adalah aspek pengelolaan keuangan negara sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi 
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penyelenggaraan negara. Selain itu pengaturan 

hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah 

diperlukan dalam rangka memperkokoh persatuan 

dan kesatuan bangsa melalui penguatan 

pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah 

yang telah diserahkan ke daerah, serta menjaga 

kesinambungan fiskal nasional. 

  

b) Landasan Sosiologis 

Selama pelaksanaan Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 dan Undang-Undang 28 tahun 2009 

telah terjadi dinamika terkait pengelolaan keuangan 

negara yang berhubungan erat dengan perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah, tetapi tidak 

semuanya dapat tertampung dan terpecahkan 

melalui kedua Undang-Undang tersebut. 

Dampaknya, hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah belum memberikan 

perbaikan yang signifikan terhadap peningkatan dan 

pemerataan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat. Jika hal ini tidak segera diselesaikan 

akan menyebabkan tujuan otonomi yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum dan daya saing daerah tidak 

mudah diwujudkan. 

c) Landasan yuridis 

Penggantian Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 diperlukan untuk melakukan harmonisasi dan 

sinkronisasi dengan Undang-Undang terkait lainnya, 

sehingga pembentukan RUU Hubungan Keuangan 
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Pemerintah Pusat dan Daerah ini memiliki landasan 

yuridis yang kuat. Sinkronisasi tersebut dilakukan 

terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan Undang-Undang lain yang terkait 

dengan penerimaan keuangan bagi pemerintah 

daerah. Selain itu, Pengaturan dalam UU PDRD yang 

merupakan landasan kebijakan PDRD juga perlu 

direvisi mengingat, beberapa materi yang diatur 

dalam Undang-Undang PDRD sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan terkini, Pembatalan sebagian ketentuan 

dalam Undang-Undang PDRD Berdasarkan putusan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-

IX/2011, menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf 

g Undang-Undang PDRD sepanjang terkait objek 

“golf” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, menyatakan 

bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD 
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inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat. 

 

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Undang-Undang 

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah adalah untuk mengatur hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara adil dan 

selaras guna mendukung penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang efisien dan efektif. Pengaturan dimaksud 

meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke 

Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 

Pembiayaan Utang Daerah, Sinergi Pendanaan, 

Pengelolaan Belanja Daerah,  Pembentukan Dana Abadi 

Daerah, dan Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah.   

 

 

B. Saran 

1. Perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

untuk diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, serta dimasukkan ke dalam 

Prioritas Tahunan 2021 untuk dibahas bersama DPR.  
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