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KATA PENGANTAR
Laporan Akhir ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan
Penyusunan Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Kegiatan ini dilakukan mengingat
pertimbangan potensi pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) DIY yang tetap memperhatikan kaidah peraturan perundangan yang
berlaku baik mengenai keruangan, lingkungan, sosial maupun juga regulasi dan
kemandirian wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menggali potensipotensi pajak daerah khususnya Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Laporan Akhir ini berisikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Kajian
Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai pendahuluan, deskripsi umum
wilayah, landasan konsep dan metodologi, tinjauan kebijakan, analisis potensi
LLPADS dan rekomendasi.
Dengan adanya kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka diharapkan akan
diperoleh gambaran mengenai potensi pengoptimalan penerimaan LLPADS serta
permasalahan terkait dengan penerimaan PAD, sehingga pada akhir kegiatan ini
dapat diperoleh pula saran, rekomendasi dan kesimpulan yang dapat
dipergunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pemerintah maupun para
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengambil kebijakan terkait upaya
peningkatkan penerimaan LLPADS di DIY.
Terima kasih.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah merupakan salah satu langkah atau upaya pemerintah untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Lahirnya otonomi daerah mengakibatkan banyak
perubahan yang terjadi, terutama setelah masa orde baru berakhir. Otonomi

daerah

merupakan peluang serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan
daerahnya masing-masing dengan memaksimakan potensi agar dapat menyelenggarakan
pembangunan daerahnya. Di sisi lain, otonomi juga sebagai tantangan bagi pemerintah
daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat. Pendapatan Daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk
mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Pemerintah Pusat. Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah daerah yang diberi hak otonomi untuk
mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan otonomi daerah. Sealain itu
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan keistimewaan dalam mengatur
daerahnya. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan warganya diharapkan
mampu bekerjasama dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi untuk
memaksimalkan pendapatan daerahnya dengan memanfaatkan status daerah istimewa
tersebut.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pelaksanaan
pembangunan dan pertumbuhan perekonomiannya memerlukan penyediaan sumber-
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sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin kecil tingkat
ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah.
Ketergantungan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap dana pusat masih relatif tinggi.
Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh dana perimbangan dari
pemerintah pusat. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari dana alokasi
umum (DAU). Pendapatan dana perimbangan yang berasal dari pusat yang relatif besar
adalah dana desa. Dalam 1 tahun ini terdapat alokasi dana desa yang besar bagi daerah
dengan harapan dapat meningkatkan peran serta desa dalam pembangunan masing-masing
wilayahnya. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut pembangunan daerah
secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih bersifat
fluktuatif dan dinamis.
Agar pendapatan daerah lebih stabil dan dapat meningkat, perlu adanya penggalian
potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya adalah Lain – Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Atas pertimbangan tersebut, kegiatan kajian
potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di Daerah Istimewa
Yogyakarta 2018 perlu dikaji, guna meningkatkan pendapatan daerah di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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1.2 Maksud dan Tujuan
I. 2. 1. Maksud
Kegiatan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)di DIY
ini dilakukan dengan maksud menyajikan potensi dari penerimaan Lain–Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)

yang dapat memberikan kontribusikan ke dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY.
I. 2. 2. Tujuan
Tujuan dilakukannya Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)
di DIY adalah sebagai berikut:
1.

Mengidentifikasi potensi penerimaan Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta

2.

Mengetahui kontribusi penerimaan Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.

Mengidentifikasi permasalahan dalam penerimaan Lain–Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (LLPADS) serta penyusunan indikasi program dalam rangka
pengembangan dan peningkatan pendapatan Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Sasaran
Sasaran dilakukannya Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1.

Tersusunnya Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Tersedianya informasi potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)
dari potensi yang sudah digali secara optimal, potensi yang belum dioptimalkan
maupun potensi yang belum dijadikan sebagai obyek penerimaan Lain–Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).
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3.

Identifikasi permasalahan dalam pengembangan potensi penerimaan Lain–Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).

1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan
Dasar hukum dalam pelaksanaan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 adalah:
1.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008.

2.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3.

Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pendapatan Asli Daerah

4.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran

5.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain–Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan
I. 5. 1. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup dalam Kegiatan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:
1.

Pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan terkait dengan target, realisasi
dan permasalahan terkait penerimaan Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Inventarisasi dan identifikasi obyek-obyek sumber Lain–Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (LLPADS) di DIY.

3.

Perhitungan potensi penerimaan Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) dari potensi obyek yang sudah digali secara optimal, potensi yang belum
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dioptimalkan maupun potensi yang belum dijadikan sebagai obyek penerimaan Lain–
Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).
4.

Menyusun rekomendasi dan saran untuk peningkatan penerimaan Lain–Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di DIY

I. 5. 2. Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh wilayah di
Daerah Istimewa Yogyakarta
1.6

Keluaran
Keluaran dari kegiatan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah sebagai berikut:
1.

Laporan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).

2.

Informasi Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) baik dari
potensi yang sudah digali secara optimal, potensi yang belum dioptimalkan maupun
potensi yang belum dijadikan sebagai obyek penerimaan Potensi Lain–Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Pendahuluan
Penulisan Laporan Pendahuluan kegiatan Kajian Potensi Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dasar pelaksanaan pekerjaan
(meliputi pertimbangan dasar pekerjaan dan dasar hukum pelaksanaan), ruang lingkup
kegiatan (meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi) dan keluaran.
BAB II Deskripsi Umum Wilayah
Berisi deskripsi umum wilayah Kota Yogyakarta yang meliputi kondisi geografis,
kependudukan dan pertumbuhan ekonomi.
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BAB III Landasan Konsep dan Metodologi Pelaksanaan
Berisi tentang landasan konsep yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS), dan kondisi eksisting pendapatan daerah di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB IV Metodologi Pelaksanaan
Berisi mengenai metode pelaksanaan kegiatan, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan
pekerjaan.
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BAB 2. DESKRIPSI UMUM WILAYAH
2.1 Kondisi Geografis
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu
provinsi yang mendapat keistimewaan dari 35 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di
pulau Jawa bagian tengah. Luas D.I. Yogyakarta 3.185,81 km2 atau 0,17% dari luas Indonesia
(1.860.359,67 km2). D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, 78 kecamatan, 438
kelurahan/desa dan 5122 dusun. Secara astromonis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak
pada 7033’-8015’ lintang Selatan dan 11005’-110050’ Bujur Timur. Sementara secara
geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Samudera Hindia,
sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi
Jawa Tengah yang meliputi :
1. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa
Tengah
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa
Tengah
3. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
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Gambar 1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
Administrasi D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota.
Wilayah kabupaten terluas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 1.485,36
km2 (46,63%) sedangkan kabupaten yang luas wilayahnya terkecil adalah Kota Yogyakarta
32,50 km2 (1,02%) dari total luas wilayah DIY. Rincian pembangian proporsi luas wilayah
kabupaten di DIY dapat dilihat pada tabel II.1:
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di D.I.
Yogyakarta
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Luas Area (km2)
Kulon Progo

12

88

586,27

Bantul

17

75

506,85

Gunungkidul

18

144

1.485,36

Sleman

17

86

574,82

Yogyakarta

14

45

32,50

DIY

78

438

3.185,80

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016, BPS DIY
Berdasarkan tabel 1, wilayah kabupaten/kota tersebut juga dibagi lagi menjadi
beberapa kecamatan, dan jumlah kecamatannya adalah 78 kecamatan. Kabupaten
Gunungkidul merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 18
kecamatan. Sementara itu, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17
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kecamatan sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan serta Kota
Yogyakarta memiliki 14 kecamatan.
2.2 Kondisi Fisik Wilayah
Kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan
kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km2, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km2,
lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km2, dan lahan dengan kemiringan lebih
dari 40% seluas 388,21 km2.
Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi
kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar
65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan
ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl,
dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl. DIY terdiri dari berbagai
ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan Samudra Hindia
yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang
dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:


Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di
Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batugamping
(limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa
dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan
bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah
dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.



Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80–2.911m,
terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi,
meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul,
serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi
merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.



Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ±
215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh
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dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo
sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini
merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah
bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang
terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis,
terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.


Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian
0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan
struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng
yang curam dan potensi air tanah yang kecil.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihimpit oleh Gunung Merapi di sebelah utara,

Pegunungan Menoreh di sebelah barat, Pegunungan Selatan di timur, dan Samudra Hindia di
sebelah selatan membuat bagian ini seperti sebuah ‘mangkok alam’ yang cekung di tengah.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap aliran air dari pegunungan akan terkumpul pada
daerah Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kab. Bantul kemudian aliran air bermuara ke
Samudra Hindia.
2.3 Kondisi Iklim
Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau
dan musim hujan. Menurut catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, suhu udara rata-rata di Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2015 menunjukkan angka 26,1oC lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada
tahun 2014 yang tercatat sebesar 26,3oC, dengan suhu minimum 20oC dan suhu maksimum
33,3oC. Curah hujan perbulan sekitar 170,58 mm dengan hari hujan per bulan 11 kali.
Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 48 persen–97 persen, tekanan udara antara
991,0 mb-1.018,5 mb, dengan arah angin Barat Daya dan kecepatan angin antara 0.1 knot
sampai dengan 5,4 knot.
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2.4 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk merupakan faktor terpenting dalam pengembangan wilayah
karena aktivitas perubahan fisik wilayah dilakukan oleh peduduk. Kabupaten Sleman
memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.163.970 jiwa dan jumlah tersebut merupakan jumlah
terbesar yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Bantul memiliki jumlah
penduduk sebanyak 968.632 jiwa dan merupakan jumlah penduduk terbesar kedua setelah
Kabupaten Sleman. Wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan jumlah
penduduk terbesar ketiga di D.I. Yogyakarta, yaitu 698.825. Sementara itu, wilayah
Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk sebanyak 405.222 jiwa dan Kota
Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang terkecil sebanyak 400.467 jiwa.
Tabel 2. Jumlah Penduduk di D.I. Yogyakarta
Jumlah Penduduk
Kabupaten/Kota
(Jiwa)

Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)

Kulon Progo

405.222

691,1867

Bantul

968.632

1.911,082

Gunungkidul

698.825

470,4752

1.163.970

2.024,93

400.467

12.322,06

3.637.116

1.141,665

Sleman
Yogyakarta
D.I. Yogyakarta

Sumber : DIY dalam Angka Tahun 2016, BPS DIY
Selain jumlah penduduk kondisi umum mengenai demografi, dapat pula terdapat
kepadatan penduduk. Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan
penduduk paling tinggi terjadi pada Kota Yogyakarta, yaitu 12.322,06 Jiwa/Km2 dan
kepadatan paling rendah ada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 470,4752Jiwa/Km2.
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 3 457 491 jiwa yang mencakup
mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 2 297 261 jiwa (66,44 persen)
dan di daerah perdesaan sebanyak 1 160 230 jiwa (33,56 persen). Berikut ini adalah tabel
jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta:
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten /
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I.
Kota

Yogyakarta (Jiwa)

Kulonprogo

3 679 176

Bantul

412 198

Gunungkidul

972 511

Sleman

715 282

Yogyakarta

1 167 481

Sumber: DIY Dalam Angka 2016, BPS DIY
Dari data tabel 3 dapat diketahui jumlah kepadatan penduduk di tingkat
Kabupaten/Kota cukup bervariasi, dari yang terendah sebesar 412.198 jiwa di Kabupaten
Kulonprogo hingga yang tertinggi sebesar 1.167.481 jiwa di Kabupaten Sleman.
2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk DIY setiap tahun selalu bertambah, Namun laju pertumbuhan
masih cukup terkendali. Hasil sensus penduduk tahun tahun 2000 mencatat jumlah
penduduk DIY mencapai 3.12juta jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 0.72% pertahun.
Selama kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk DIY meningkat hingga menjadi 3.46 juta
jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 1.04% pertahun.
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Aspek Usia dan Jenis Kelamin
Penduduk laki-laki Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1 708 910 jiwa dan perempuan
sebanyak 1 748 581 jiwa. Seks Rasio adalah 98, berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100
perempuan. Maka jumlah penduduk terbanyak adalah dengan usia 30 – 34 tahun dengan
jumlah laki-laki 196,4 dan jumlah perempuan 167,1.
2.5 Perekonomian daerah (PDRB)
Untuk

memperoleh

gambaran

secara

menyeluruh

tentang

kondisi per-

ekonomian suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya seperti tercermin dalam
Produk Domestik suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas
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lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk
mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan
Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan
Harga Konstan. Berdasarkan data perkembangan PDRB tahun 2016 dan 2017 dapat
diketahui bahwa kondisi perekonomian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif
stabil.
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan
keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang
kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam
suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan
keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.
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BAB 3. LANDASAN KONSEP PELAKSANAAN
3.1 Kondisi Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk
membiayai pembangunan daerah diperlukan dana yang besar. Dana untuk pembiayaan
pembangunan daerah terutama diperoleh dari sumber kemampuan keuangan sendiri
dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dengan
cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Pendapatan
daerah menjadi tolak ukur seberapa besar daerah itu akan dapat mengalokasikan
belanjanya.
Ditinjau dari aspek penerimaan daerah, kebijakan otonomi daerah telah disikapi
dengan berbagai reaksi. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, kebijakan otonomi
daerah selalu dikaitkan dengan upaya penyetaraan kemampuan keuangan antar daerah.
Sebaliknya, bagi pemerintah daerah, kebijakan otonomi daerah justru selalu dilekatkan pada
isu kecukupan dalam membiayai kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Menurut pandangan sejumlah pengelola pemerintah daerah, pemerintah pusat
memiliki basis pungutan yang lebih potensial. Sebaliknya, pemerintah daerah tidaklah
memiliki sumber pendapatan yang cukup.
Sumber-sumber pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari
sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2010, laporan keuangan
Pemda DIY telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified
opinion dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini merupakan cerminan komitmen
Pemerintah Daerah DIY untuk menyelenggarakan adminstrasi keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Perubahan standar akuntansi pemerintahan,
dari cash to accrual basic (PP 25/2004) ke full accrual (PP 71/2010), mampu diatasi dengan
baik, sehingga opini WTP bisa dipertahankan. Opini audit ini juga merupakan bukti nyata
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tentang kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY. Dari sisi strategi pendanaan,
sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah DIY menekankan pada upaya
memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengingat Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah,
optimalisasi potensi PAD dilakukan dengan menekankan pada sumber pendapatan dari
berbagai jasa (service) dan menggali sumber pendapatan dari sektor pariwisata, yang
memang merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Daerah DIY. Kreativitas dan inovasi
layanan memegang peran penting. Selama lima tahun terakhir (2011-2015) pendapatan asli
daerah tumbuh ratarata 16,42 persen per tahun, sedangkan total pendapatan daerah
tumbuh rata-rata sebesar 20,64 per tahun. Meskipun pertumbuhan PAD setiap tahun relatif
tinggi, namun sampai saat ini, belanja Pemerintah Daerah DIY masih ditopang oleh dana
perimbangan. Menyangkut aspek belanja daerah, alokasi belanja ditentukan berdasarkan
prioritas program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Belanja daerah, terutama untuk belanja modal, mempertimbangkan prinsip value
for money, artinya belanja harus diukur tidak aspek efisiensi, tapi juga mempertimbangkan
aspek ekonomis dan keefektifan (effectiveness).
3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian pendapatan asli daerah
(PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan
yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber–
sumber pendapatan asli daerah menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004
diantaranya adalah hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain lain pendapatan yang sah.
Ada 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah,
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi,
PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana,
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insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan
daerah, sistem dan pelaporan.
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh
karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah.
Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah–langkah sebagai
berikut:
Intensifikasi, melalui upaya:
1) Optimalisasi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan
untuk dialihkan menjadi retribusi.
3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).
Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar
tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan
Pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya
untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting
bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran
pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu
perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
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3.2.1 Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah
Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah perlu diketahui asal atau sumber dari
penggalian potensi pendapatan itu muncul. Berikut adalah sumber – sumber pendapatan asli
daerah:
a.

Hasil Pajak Daerah;

b.

Hasil Retribusi Daerah;

c.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.

Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3.2.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli daerah
Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3.2.3 Konsistensi Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta
Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi
pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap
dana transfer pusat ke daerah. Dalam jangka waktu 2011–2015, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Pemerintah Daerah DIY tumbuh dengan baik dengan rata-rata sebesar 16,42 per
tahun. Pada tahun 2011, penerimaan PAD adalah Rp.867.112.885.352,87 dan di tahun 2015
penerimaan PAD telah mencapai Rp.1.593.110.769.595,00. Di samping itu, setiap tahun
realisasi penerimaan PAD DIY berhasil melampaui dari yang dianggarkan. Pada tahun 2011,
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realisasi PAD melebihi 12 persen dari yang dianggarkan. Keberhasilan ini berlanjut pada
empat tahun berikutnya dengan realisasi selalu di atas 5 persen dari yang dianggarkan. Hal
ini menunjukkan efektivitas kinerja aparat Pemerintah Daerah DIY dalam memungut
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Daerah menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling besar.
Jumlah Pajak Daerah yang disetorkan ke kas daerah tumbuh rata-rata 8 persen per tahun.
Proporsi Pajak Daerah begitu mendominasi PAD DIY. Tahun 2013, Pajak Daerah
memberikan kontribusi 87 persen, lalu selama empat tahun berikutnya, penerimaan Pajak
Daerah turun dalam kisaran 86-87 persen. Di samping itu, realisasi penerimaan Pajak
Daerah juga melampaui jumlah yang dianggarkan. Dengan demikian, kinerja pemungutan
Pajak Daerah DIY selama 2013–2017 dapat dinilai efektif.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Retribusi,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain–lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak teralu besar dibandingkan dengan pendapatan
yang berasal dari pendapatan pajak daerah yaitu berkisar antar 3-6 persen.
3.3 Lain Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah (LLPADS)
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di dalamnya menjelaskan kaitannya dengan
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Regulasi ini dibuat untuk menganggarkan
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004), Pendapatan ini merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.
Di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2014 menjelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya
disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah dan pendapatan dinasLaporan Akhir

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kab. Bantul Tahun 2015

18

CV. Saka Sejahtera Raya
dinas. LLPADS bersifat terbuka bagi materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk
menunjang dan memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah dari
sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Objek dari Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut terdiri dari:
a. pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai
atau angsuran/cicilan;
b. pendapatan dari jasa giro;
c. pendapatan bunga deposito;
d. pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
e. pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f. pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh SKPD;
h. pendapatan denda pajak;
i.

pendapatan denda retribusi;

j.

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. pendapatan dari pengembalian;
l.

pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n. pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
o. pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
p. pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP;
q. pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
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r. pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan
jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
s. pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
t. pendapatan dari denda lain-lain.
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi Pendapatan
Daerah.
Pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan.
Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro melalui
optimalisasi manajemen kas daerah.
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BAB 4. Metodologi Pelaksanaan
Metodologi merupakan tahapan untuk memperoleh data yang sesuai dengan
maksud, tujuan, dan sasaran kajian.
4.1 Kerangka Pemikiran
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber–sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
utama, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memegang peranan penting yang berasal
dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian
penerimaan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka semakin tinggi pula
pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah,
begitu pula sebaliknya.
Perhitungan kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan data target dan realisasi penerimaan lain–lain
pendapatan asli daerah yang sah serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Laporan Realisasi Anggaran berupa feedback Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data
tersebut digunakan untuk menganalisis rasio efektivitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah dan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD),
kemudian menghitung seberapa besar tingkat kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2015 dan 2017 pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Istimewa Yogyakarta.
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Berikut adalah Diagram kerangka pikir dalam Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2. Diagram Alir Pemikiran
Diagram alur pemikiran ini dibuat untuk mengetahui informasi yang berkaitan
dengan tujuan pengkajian.
4.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam kajian potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder
ini berupa data target dan realisasi pendapatan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah di
Daerah Yogyakarta selama 5 (lima) tahun yang diperoleh dari instansi DPPKA Daerah
istimewa Yogyakarta.
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4.3 Metode Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dalam Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan
yaitu:
- Studi literatur/studi kepustakaan yang berkaitan dengan Penyusunan Kajian Potensi
Pendapatan Lain – Lain Yang Sah.
- Survei lapangan dengan pendekatan yang argumentatif dan persuasif untuk menggali
informasi serta menguatkan data instansional guna melengkapi data yang sudah ada.
Data yang dikumpulkan dalam Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian dari tahap awal pada lingkup
kegiatan. Berdasarkan cara memperolehnya maka data tersebut merupakan data-data
sekunder

yang

merupakan

pengumpulan

data

yang

dilakukan

dengan

cara

mengumpulkan/menghimpun dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan program
baik dalam bentuk laporan maupun buku yang diperoleh dari berbagai dinas atau instansi
terkait.
4.4 Metode Analisis Data
Metodologi yang digunakan untuk menganalisis potensi Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu
analitical test, compliance test dan subtantive test.
a. Analitical test digunakan untuk melihat gambaran kinerja penerimaan pendapatan
(khususnya Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah) yang menggunakan instrumen
rasio tumbuh dan rasio proporsi. Tujuan analisis tersebut dalam rangka mengetahui fakta
tentang keberadaan pendapatan lain – lain yang sah dibandingkan dengan kinerja
pemungutan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) adalah rasio atau perbandingan pertumbuhan
antara realisasi penerimaan pajak pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan
pajak pada waktu sesudahnya.
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Rasio Proporsi (Contribution Ratio) adalah rasio atau perbandingan antara realisasi
penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah
yang diperbandingkan pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan pajak
terhadap

proporsinya

atas

jumlah

keseluruhan

variabel

daerah

yang

diperbandingkan pada waktu sesudahnya.
b. Compliance Test (Tes Ketaatan) adalah tes yang dilakukan untuk memastikan suatu
instansi untuk mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku pada suatu kegiatan. Dalam
pembukuan suatu instansi, faktor-faktor yang digunakan dalam compliance test adalah:


Kelengkapan bukti pendukung.



Otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.



Kebenaran posting ke buku besar.

Untuk mendukung ketiga hal tersebut maka diperlukan:
1. Kelengkapan regulasi atau legalitas yang mendukung atau memayungi pelaksana di
lapangan dalam melakukan pungutan.
2. Penetapan struktur organisasi, bertujuan untuk transparansi pejabat yang
bertanggungjawab dan berwenang dalam mengelola dan melakukan pungutan.
3. Dokumentasi yang tepat dalam melakukan pencatatan administrasi pungutan.
c. Subtantive Test (Tes Kewajaran) adalah tes uji saldo untuk memverifikasi kebenaran
jumlah. Terdapat 3 (tiga) bentuk pengujian, yaitu:
- Tes transaksi;
- Tes saldo;
- Prosedur review analitis.
Dalam sebuah instansi, pengujian transaksi dan saldo bertujuan untuk mengumpulkan
bukti validitas perlakuan akuntansi transaksi dan saldo, serta dirancang untuk
mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan. Sedangkan prosedur review analitis,
memeriksa kewajaran hubungan dalam unsur laporan keuangan dan mengungkap variasi
tren.
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Penerapan untuk Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu
dengan observasi lapangan untuk pendataan bukti transaksi, dari data tersebut dicek silang
dengan data pemasukan pada instansi terkait, dari hasil pengecekan silang dapat
diidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dalam pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah.
Berdasarkan pendekatan metode tersebut, maka dapat diterapkan dengan
penyusunan metode analisis secara kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di DIY. Analisis yang dilakukan ialah analisis kualitatif
yaitu dengan observasi lapangan pada sumber- sumber penerimaan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah dan identifikasi sumber-sumber yang dapat dijadikan sumber LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang saat ini belum tergali.
Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi
dan tersusun parameter kualitatif sebagai dasar pemilihan potensi pengembangan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.
4.5 Alur Pelaksanaan Pekerjaan
Produk kegiatan Kajian Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Di
Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memberikan hasil kegiatan sebagai berikut :
1.

Tersusunnya

data

dan

informasi

mengenai

sektor-sektor

yang

berpotensi

dikembangkan untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS).
2.

Rekomendasi dalam pelaksanaan pengembangan potensi Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (LLPADS).

3.

Laporan yang juga berisi dokumen penjabaran dari hasil pekerjaan kesimpulan, serta
rekomendasi/saran-saran, meliputi :
-

Laporan Pendahuluan

-

Laporan Akhir
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Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh konsultan maka setiap perkembangan hasil pekerjaan akan dilaporkan secara tertulis
kepada pemberi kerja. Laporan tersebut terdiri dari:
1.

Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan berisikan tentang:
-

Pemahaman terhadap pelaksanaan pekerjaan.

-

Metode pelaksanaan pekerjaan.

-

Ruang lingkup pekerjaan.

-

Penjadwalan seluruh rencana kegiatan

-

Persiapan pelaksanaan dan penyediaan tenaga.

-

Rancangan hasil pengumpulan data, informasi dan peta.

-

Sekilas hasil studi literatur sebagai dasar awal pelaksanaan kajian, termasuk di
dalamnya gambaran umum wilayah studi.

3.

Laporan Akhir
Sebelum diserahkannya Laporan Akhir, pihak konsultan menyusun Draft Laporan
Akhir. Dalam penyajian Draft Laporan Akhir ini sudah berisikan tentang alternatif
rekomendasi dan indikator pelaksanaan program sebagai produk pelaksanaan
kegiatan. Laporan akhir ini merupakan penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir
yang disampaikan, dengan memuat seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah
dipresentasikan dan direvisi sesuai petunjuk dari pemberi kerja maupun tim teknis.

4.6

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Sebagaimana telah disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), jangka waktu

pelaksanaan seluruh pekerjaan ini adalah 4 (empat) bulan kalender. Sebagai sistem kontrol
pengendalian target waktu dan tahapan pelaksanaan pekerjaan,
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BAB 5. POTENSI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DI DIY
5.1 Analisis Kinerja Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk
menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai
pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di daerah. Dengan desentralisasi fiskal,
preferensi masyarakat akan pelayanan publik akan lebih terungkap dan lebih dapat
dipenuhi. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
dilaksanakan dalam koridor desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
Provinsi DIY berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY didasarkan
pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan tepat guna, berorientasi pada
value for money. Sistem dan prosedur pengelolaan daerah dituangkan dalam Peraturan
Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Dari sisi strategi pendanaan, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, Pemerintah
Daerah DIY menekankan pada upaya memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki sumber
daya alam (SDA) yang melimpah, optimalisasi potensi PAD dilakukan dengan menekankan
pada sumber pendapatan dari berbagai jasa (service) dan menggali sumber pendapatan dari
sektor pariwisata, yang memang merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Daerah DIY.
Kreativitas dan inovasi layanan memegang peran penting.
Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY berpedoman pada
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY didasarkan pada prinsip
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kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan tepat guna, berorientasi pada value for money.
Sistem dan prosedur pengelolaan daerah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Pergub
ini mengganti Pergub No. 49 tahun 2012).
Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan
terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah,
Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek
Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
5.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan
pendapatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas.
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai
dana transfer yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selama lima tahun terakhir (2013-2017) pendapatan asli daerah tumbuh rata-rata 8
persen per tahun, sedangkan total pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 14 persen
per tahun. Meski pertumbuhan setiap tahun relatif tinggi, namun sampai saat ini, belanja
Provinsi DIY masih ditopang oleh dana perimbangan dan dana keistimewaan (Danais).
Tingkat kemandirian daerah, yang direpresentasikan oleh rasio kemandirian daerah (rasio
antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan), sedangkan rasio desentralisasi
fiskal, yang dicerminkan oleh rasio antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan
daerah.
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Perkembangan realisasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan rata-rata
pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada
Tabel. 4
5.1.2 Pendapatan Asli Daerah
Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi pendorong
utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah
maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah.
Dalam jangka waktu 2013–2017, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah DIY tumbuh
dengan baik dengan rata-rata sebesar 8 persen per tahun. Pada tahun 2013, penerimaan PAD
adalah Rp1.216.102.749.617.01 dan di tahun 2017 penerimaan PAD telah mencapai
Rp1.780 967 277.884.33.
Di samping itu, setiap tahun realisasi penerimaan PAD DIY berhasil melampaui dari
yang dianggarkan. Pada tahun 2013, realisasi PAD melebihi 12 persen dari yang
dianggarkan. Keberhasilan ini berlanjut pada empat tahun berikutnya dengan realisasi
selalu di atas 5 persen dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan efektivitas kinerja aparat
Pemerintah Daerah DIY dalam memungut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pajak Daerah menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling besar.
Jumlah Pajak Daerah yang disetorkan ke kas daerah tumbuh rata-rata 8 persen per tahun.
Proporsi Pajak Daerah begitu mendominasi PAD DIY. Tahun 2013, Pajak Daerah
memberikan kontribusi 87 persen, lalu selama empat tahun berikutnya, penerimaan Pajak
Daerah mengalami penurunan dalam kisaran 86-87 persen. Di samping itu, realisasi
penerimaan Pajak Daerah juga melampaui jumlah yang dianggarkan. Dengan demikian,
kinerja pemungutan Pajak Daerah DIY selama 2013–2017 dapat dinilai efektif.
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Tabel 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah
DIY tahun 2011 - 2017
Uraian

2013

Pendapatan Asli Daerah
Anggaran 1151006344797.00
Realisasi 1216102749617.01
Persen
106%
Pendapatan Pajak Daerah
Anggaran 1021820720000.00
Realisasi 1063314117923.00
Persen
104%

2014

2015

2016

2017

1342290475580.27 1518860030656.77 1643358958571.80 1780967277884.33
1464604954200.16 1593110769595.00 1673749196521.51 1852241960216.27
109%
105%
98%
96%
1202117342494.00 1347894743697.00 1424186479922.00 1547079846841.00
1291664420808.00 1397772209370.00 1440571518513.00 1583881763883.00
107%
104%
99%
98%

Pendapatan Retribusi Daerah
Anggaran
35715599098.00
40682507208.00
43088502025.00
Realisasi
38043014004.85
44595094779.94
45811953262.71
Persen
107%
110%
106%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Anggaran
40411499192.00
48063944818.32
52604081931.77
Realisasi
40817517188.12
48247880493.70
52502631979.68
Persen
101%
100%
100%
Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Anggaran
53058526507.00
51426681059.95
75272703003.00
Realisasi
73928100501.04
80097558118.52
97023974982.61
Persen
139%
156%
129%

37637651033.00
36603883321.00
1.03

39887949765.00
41843874225.53
95%

57368821720.85
57333770984.56
100%

70940478183.14
71411759885.57
99%

124166005895.95
139240023702.95
156%

123059003095.19
155104562222.17
79%

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dan Pajak
Rokok. Secara umum, peningkatan Pajak Daerah disebabkan oleh makin meningkatnya
objek pajak seperti jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, Pajak Daerah bisa meningkat
akibat pelaksanaan dari perubahan tarif BBN-KB I (kendaraan baru) berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan
dan fasilitas mengurus pajak. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, Pajak Rokok mulai tahun 2014 diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta
sehingga berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
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Dalam jangka waktu 2013–2017, Retribusi Daerah mengalami penurunan dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 1 persen per tahun. Realisasi Pendapatan Retribusi dinilai
kurang baik karena kurang dari yang dianggarkan yakni dalam kisaran 7 persen tiap tahun.
Selain itu, Retribusi Daerah masih mengambil peran yang kecil, yakni berkisar 2–3 persen
dari total Pendapatan Daerah per tahun. Retribusi yang dikoleksi Pemerintah Daerah DIY
terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah dikontribusi oleh hal-hal seperti: peningkatan
kunjungan wisata, jasa transportasi Trans Jogja, sewa lahan/ rumah dinas, dan izin trayek.
Total realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini cenderung sesuai
dengan yang dianggarkan. Selisih realisasi hanya berkisar lebih atau kurang 1 persen dari
anggaran. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini menunjukkan bahwa
BUMD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bisa menyumbang penerimaan Pendapatan Asli
Daerah. Meski begitu, dengan proporsi hanya berkisar 3-3,5 persen dari total Pendapatan
Daerah, proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan masih perlu
ditingkatkan. Selama lima tahun, Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami
kenaikan dengan tingkat rata-rata 11 persen per tahun.
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Tabel 5. Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013- 2017
Uraian
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Pajak
Daerah
Pendapatan Retribusi
Daerah
Pendapatan Hasil
PengelolaanKekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
Dana PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

2013
2014
2015
2016
2,583,056,763,524 3,139,871,880,417 3,400,014,811,777 3,899,192,985,314

2017
Rataan
5,080,252,165,566
14%

1,216,102,749,617 1,464,604,954,200 1,593,110,769,595 1,673,749,196,522

1,780,967,277,884

1,063,314,117,923 1,291,664,420,808 1,397,772,209,370 1,440,571,518,513

1,547,079,846,841

8%
8%

38,043,014,005

44,595,094,780

45,811,953,263

36,603,883,321

39,887,949,765

1%

40,817,517,188

48,247,880,494

52,502,631,980

57,333,770,985

70,940,478,183

12%

73,928,100,501

80,097,558,119

97,023,974,983

139,240,023,703

123,059,003,095

11%

957,561,850,914 1,013,811,389,590 1,021,886,268,197 1,697,108,535,480
94,731,182,914
76,756,229,590
62,257,506,197
113,065,428,524
828,334,768,000
899,923,550,000
920,544,722,000
940,835,434,000
34,495,900,000
37,131,610,000
39,084,040,000
643,207,672,956

2,445,571,241,958
130,881,893,458
1,314,372,147,000
127,217,795,100

21%
7%
10%
30%
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5.1.1 Analisis Kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Penyumbang terbesar dari rata-rata proporsi penerimaan pada total pendapatan
daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada kurun waktu 2013-2017 berasal dari penerimaan
pajak daerah yaitu Rp1,063,314,117,923.00 pada 2013, meningkat pada 2017 yaitu sebesar
Rp.1,547,079,846,841.00. Sedangkan Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada
kurun waktu tersebut mengalami kenaikan yaitu Rp. 73,928,100,501.04 pada tahun 2013
dan Rp.155,104,562,222.17 pada 2017. Selain itu tingkat rata-rata pertumbuhan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah yaitu mencapai 11 persen per tahun, Kontribusi lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah terhadap total pendapatan asli daera berkisar 3-4%
periode 2013-2017 (Tabel 7).
Tabel 6. Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah terhadap total PAD DIY periode 20132017
Tahun
Total Pendapatan
LLPAD
%
2,583,056,763,524.01
73,928,100,501.04 3%
2013
3,139,871,880,417.16
80,097,558,118.52 3%
2014
3,400,014,811,777.00
97,023,974,982.61 3%
2015
3,899,192,985,313.51
139,240,023,702.95 4%
2016
5,085,509,783,439.27
155,104,562,222.17 3%
2017
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah memiliki tiga sifat, yaitu:
1.

LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD
Murni tahun anggaran berkenaan di SKPKD atau SKPD.

2.

LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum
Perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada
Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

3.

LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah
Perubahan APBD dicatat dalam Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

Laporan Akhir

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kab. Bantul Tahun 2015

36

CV. Saka Sejahtera Raya
Mengacu pada ketiga sifat LLPADS tersebut, kinerja LLPADS memiliki kemungkinan
fluktuasi realisasi anggaran yang sangat beragam, namun di beberapa objek pendapata
masih dapat diperkirakan. Kinerja Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
selama lima tahun (Tabel 7) cenderung fluktuatif namun diatas 100 persen yaitu dalam
kisaran 113–153 persen dari yang dianggarkan. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara
keseluruhan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sudah Cukup baik.
Penganggaran LLPADS bergantung pada jenis objek yang ada. Objek yang dapat
dianggarkan adalah objek yang secara pasti memberikan sumbangsih pada LLPADS. Dalam
5 tahun terakhir terdapat 4 objek yang tidak dianggarkan pada tahun sebelumnya dan 11
objek yang dianggarkan pada tahun sebelumnya. Objek yang tidak dapat dianggarkan adalah
objek yang berupa denda, ganti rugi, pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan dari
pengembalian. Hal ini membuat fluktuasi realisasi pada setiap tahunnya dan
menggambarkan efektivitas penarikan pajak dan retribusi.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabel 7. Pesentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Periode 20132017
Uraian
2013
2014
2015
2016
2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
90,89 334.35
113,60
124,62 155.32
Penerimaan Jasa Giro
113,03 159.85
133,72
116,16 171.87
Pendapatan Bunga Deposito
217,85 219.32
151,70
106,58 133.49
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
138,80
0
159,84
0
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan
0,00
0 6.870,01
0,00
0
Pekerjaan
Pendapatan Denda Pajak
111,45 128.25
Pendapatan Denda Retribusi
542,07
0 1.175,11
421,72 224.63
Pendapatan Dari Pengembalian
0,00
0
237,56
0,00
0
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan
101,58
45.2
96,86
48.00
Pelatihan
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
0,00
0
198,03
0,00
0
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
101,83 126.34
112,57
107,06 125.88
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
0,00 120.87
129,13
99,15
93.44
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
104,01 109.45
107,81
185,35
89.01
Pendapatan Denda Lain-lain
110,09 123.71
114,72
163,14 3550.00
Tindak Lanjut Hasil Temuan
1.840,72
0 .939,34 2.371,50 13869.25
Lain-lain
252,96 453.94
144,74
102,39
89.97
Menurut Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015, Objek dari Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut terdiri dari:
a.

pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara
tunai atau angsuran/cicilan;

b.

pendapatan dari jasa giro;

c.

pendapatan bunga deposito;

d.

pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;

e.

pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f.

pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

g.

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh SKPD;
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h.

pendapatan denda pajak;

i.

pendapatan denda retribusi;

j.

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k.

pendapatan dari pengembalian;

l.

pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m.

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

n.

pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

o.

pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;

p.

pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP;

q.

pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

r.

pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan
jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;

s.

pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan

t.

pendapatan dari denda lain-lain.
Realisasi objek LLPADS bersifat fluktuatif dan dapat tidak terduga. Objek pendapatan

LLPADS dalam periode 2013-2017 mengalami perbedaan dari segi presentase jumlah dan
jenisnya. Pada kurun waktu tersebut objek LLPADS yang diterima berjumlah 15 objek dari
20 objek yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta satu objek
pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak teridentifikasi. Objek LLPADS yang tidak
memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir adalah (1) pendapatan dari penerimaan
komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh daerah, (2) pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (3) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, (4)
pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum, (5) pendapatan dari
jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan
pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa. Objek LLPADS yang tidak masuk
dalam PAD dikarenakan terjadi perubahan dalam status dana,perubahan perilaku transaksi
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khusus untuk selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing, dan tidak terjadi transaksi
terkait objek yang bersangkutan.
Objek LLPADS dapat berbeda pada masing-masing tahun anggaran. Pada tahun 2013
dan 2014 terdapat 15 objek LLPADS, tahun 2015 terdapat 14 objek, tahun 2016 terdapat 15
objek, dan tahun 2017 terdapat 16 objek. Dalam 5 tahun terakhir, variasi objek LLPADS
terjadi pada penerimaan dari denda pajak, penerimaan dari ganti rugi daerah, dan
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Nilai realisasi pada periode 2013-2017 menunjukan tren yang terus meningkat pada
setiap tahunnya. Secara umum nilai realisasi tertinggi LLPADS terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar Rp.155,104,562,222.17 dengan persentase sebesar 126.04 persen dan nilai selisih
bertambah sebesar Rp.32,045,559,126.98. Sedangkan nilai terendah LLPADS terjadi pada
tahun 2013 yaitu sebesar Rp.73,928,100,501.04 dengan persentase 139,33 persen dan nilai
selisih bertambah sebesar Rp.20,869,573,994.04.
Masalah-masalah utama dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: fluktuasi denda pajak,
pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota; penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah
yang belum optimal; pengelolaan Dana Keistimewaan yang belum lengkap regulasinya;
sebagian program dan kegiatan masih berorientasi jangka pendek sehingga kurang
memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya; belum mantapnya penafsiran kewenangan
dan produk-produk hukum sehingga antisipasi akan permasalahan masyarakat kurang
akurat.
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Tabel 8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017
Tahu
Bertambah/(Berkurang
Anggaran
Realisasi
%
n
)
139,3

2013

53,058,526,507.00

73,928,100,501.04

2014

52,654,152,910.00

80,097,558,118.52

2015

75,272,703,003.00

97,023,974,982.61

124,166,005,895.9

139,240,023,702.9

112,1

5

5

4

123,059,003,095.1

155,104,562,222.1

126.0

9

7

4

2016
2017

3
152.1
2
128,9
0

20,869,573,994.04
27,443,405,208.52
21,751,271,979.61
15,074,017,807.00
32,045,559,126.98

5.2 Analisis Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
5.2.1 Analisis Kelembagaan
Aspek Kelembagaan Daerah terdiri dari Dasar Hukum Pembentukan instansi
pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fungsi dan Tugas Instansi, Susunan Organisasi
pada instansi yang bersangkutan, Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola
instansi berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan SOP (Standard Operating
Procedure) pada masing-masing instansi untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut.
Instansi yang mengelola penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset. Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas
daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta pengelolaan barang
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milik daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pengelolaan Keuangan dan
Aset mempunyai fungsi:
a.

penyusunan program kerja;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran
belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan pembinaan administrasi keuangan
daerah serta barang milik daerah;

c.

pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan
transfer;

d.

penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

dan

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e.

pelaksanaan pengelolaan keuangan;

f.

pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan
Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

g.

pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

h.

pengelolaan barang milik daerah;

i.

pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

j.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan
barang daerah;

k.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Guna menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan, maka dibentuk

susunan organisasi. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
terdiri dari:
a.

Kepala;

b.

Sekretariat, terdiri dari:
1.

Subbagian Umum;

2.

Subbagian Program; dan
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3.
c.

d.

e.

f.

Subbagian Data dan Teknologi Informasi.

Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari:
4.

Seksi Pajak Daerah;

5.

Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; dan

6.

Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.

Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:
1.

Seksi Pemerintahan;

2.

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

3.

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan

4.

Seksi Perekonomian.

Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:
1.

Seksi Pemerintahan;

2.

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

3.

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan

4.

Seksi Perekonomian.

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari:
1.

Seksi

Bina

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

dan

Perhitungan

Kabupaten/Kota;
2.

Seksi Bina Pengelolaan Keuangan; dan

3.

Seksi Bina Administrasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

g.

h.

Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1.

Seksi Pemerintahan;

2.

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

3.

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan

4.

Seksi Perekonomian.

Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari:
1.

Seksi Administrasi Barang Daerah;

2.

Seksi Pendayagunaan Barang Daerah; dan
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3.

Seksi Monitoring dan Evaluasi.

i.

UPT; dan

j.

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 3. Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
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5.2.2 Analisis Sumber Daya Manusia
Faktor subyek atau pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya.
Artinya apakah jumlah pengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (PAD) sudah
cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Sedangkan dari segi kualitas, apakah
pengelola Pendapatan Asli Daerah (LLPADS) sudah sesuai tingkat pendidikan dan
ketrampilannya untuk melaksanakan tugas. Pada tahun-tahun terakhir, peningkatan
kualitas SDM sedang digalakkan khususnya pada instansi-instansi pemerintah, yaitu dengan
pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan pada PNS.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara melalui SDM yang
berkualitas dan terpercaya menjadi tema dalam pidato Menteri Keuangan pada upacara Hari
Keuangan ke 64 tanggal 30 Oktober 2010 dimana beliau untuk menyukseskan agenda
reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak 2004, seluruh elemen di Kementerian Keuangan
wajib menjaga kualitas yang tercermin dalam kerja profesional. Meningkat atau tidaknya
kualitas negara tergantung kualitas individu yang bekerja di instansi negara ataupun daerah.
Wajar apabila Menteri Keuangan mentargetkan SDM sebagai turbin kualitas
pengelolaan keuangan dan kekayaan negara karena tidak mudahnya usaha optimalisasi
pelayanan dijalankan di Kementerian yang dipimpinnya. Seperti halnya sektor birokrasi
lainnya, bahwa profesionalisme aparat birokrasi di Kementerian Keuangan masih terlihat
belum dapat mengimbangi perkembangan teknologi, e-government, informasi dan
pemenuhan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan efisiensi
kerja dan budaya disiplin. (Media Center Ditjen Perbendaharaan, 2010).
Target penerimaan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan terus mengalami
peningkatan sesuai dengan evaluasi pada penerimaan di tahun-tahun sebelumnya tidak
terkecuali Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Guna merealisasikan
target yang terus meningkat, perlu adanya langkah konkrit dari lembaga terkait dalam
melaksanakan tugas mengelola

penerimaan pendapatan daerah khususnya Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Oleh karena itu DPPKA tidak dapat berjalan
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sendirian tanpa adanya sinergi dan integrasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peningkatan kinerja instansi pendukung.
Instansi yang secara langsung diharapkan dapat berperan serta dalam meningkatkan
penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) adalah Satuan Polisi
Pamong Praja (SatPol PP). Berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2015,Tentang Rincian
Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan
bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah,
kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,
dan perlindungan masyarakat. Peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja dalam
melaksanankan tugasnya akan meningkatkan pendapatan daerah khususnya Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
5.3 Analisi Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Analisis potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran
kontribusi atau potensi LLPADS dalam sebagai salah satu sumber pemasukan daerah.
Analisis potensi LLPADS DIY dilakukan terhadap laporan keuangan daerah yang terdapat di
DPPKA.
5.3.1

Analisis Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)
Analisis rasio LLPADS berfungsi untuk menilai efektifitas dalam merealisasikan

pendapatan, mengukur masing-masing sumber pendapatan yang berkontribusi pada
LLPADS terhadap PAD, dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan
dan pengeluaran selama periode tertentu. Analisi rasio dilakukan dengan cara
membandingkan hasil capaian LLPADS suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga
dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi.
Rasio efektvitas LLPADS
Rasio efektivitas LLPADS dihitung dengan cara membandingkan ralisasi penerimaan
LLPADS dengan target penerimaan LLPADS (dianggarkan). Rasio tersebut telah
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digambarkan pada tabel 6. Secara umum nilai efektivitas LLPADS dapat dikategorikan
sebagai berikut:
Sangat efektif

: >100%

Efektif

: 100%

Cukup Efektif

: 90%-99%

Kurang Efektif

: 75%-89%

Tidak Efektif

: <75%

Rasio

LLPAD

efektivitas

menunjukkan

kemampuan

pemerintah

daerah

dalam

mengumpulkan LLPAD sesuai sengan jumlah LLPAD yang ditargetkan. Rasio efektivitas
pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.
Tabel 9.

Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah periode
2013-2017

Tahun

Anggaran

Realisasi

%

Efektivitas

2013

53,058,526,507.00

73,928,100,501.04 139,33

Sangat Efektif

2014

52,654,152,910.00

80,097,558,118.52 152.12

Sangat Efektif

2015

75,272,703,003.00

97,023,974,982.61 128,90

Sangat Efektif

2016

124,166,005,895.95

139,240,023,702.95 112,14

Sangat Efektif

2017

123,059,003,095.19

155,104,562,222.17 126.04

Sangat Efektif

5.4 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS)
Proyeksi LLPADS merupakan gambaran skenario untuk memperkirakan apa yang
akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Proyeksi LLPADS
dilakukan dengan menganalisa data masa lalu dan kondisi perekonomian masa lalu,
kemudian memperkirakan apa yang terjadi dimasa depan. Dimensi waktu yang digunakan
dalam memproyeksikan LLPADS pada kajian ini berupa kajian jangka panjang yaitu data
tahunan laporan LLPADS.
Analisis proyeksi LLPADS dilakukan atas dasar realisasi pada tahun 2013-2017 yang
selanjutnya diproyeksikan sampai dengan 5 tahun perencanaan yaitu tahun 2018-2022.
Rumus yang digunakan dalam melakukan proyeksi LLPADS di Daerah Istimewa Yogyakarta
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hingga tahun 2022 tersebut adalah dengan menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan
LLPADS adalah sama untuk setiap tahun, hal ini berarti bahwa pertambahan absolut setiap
tahunnya makin besar. Rumus yang digunakan :
Pt = Po (1 + r)n
Keterangan :
Pt

:

Jumlah LLPADS pada tahun ke-t

Po

:

Jumlah LLPADS pada tahun awal

R

:

Pertumbuhan LLPADS

n

:

Periode waktu dalam tahun

Hasil analisis proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel 8.
Proyeksi LLPADS meggunakan kondisi keuangan daerah yang ideal dalam
pengumpulan pendapatan asli daerah yang artinya pemungutan retribusi dan pemungutan
pajak berlangsung normal tanpa terjadi penyimpangan serta menggunakan pemasukan
LLPADS yang dapat diidentifikasi sumbernya. Berdasarkan kondisi tersebut, proyeksi
LLPADS menggunakan data objek diluar denda pajak, denda retribusi, denda atas
keterlambatan, denda lain-lain dan objek yang tidak dapat diidentifikasi. Objek yang
digunakan selanjutnya adalah objek yang selalu didapat selama 5 tahun terakhir. Objek
tersebut digunakan untuk melihat proyesi LLPADS yang lebih terukur dan menghindari
kesimpulan yang bias. Dengan demikian hanya terdapat 10 objek yang digunakan dalam
memproyeksikan LLPADS seperti pada tabel 8. Proyeksi LLPADS pada tabel 8 menunjukan
peningkatan pendapatan yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data tabel tersebut,
pertumbuhan LLPADS dalam 5 tahun mendatang berkisar 4-5%.
Realisasi LLPADS pada kondisi yang sebenarya selalu mengalami fluktuasi. Hal ini
secara langsung maupun tidak diakibatkan beberapa faktor, antara lain kondisi
perekonomian yogyakarta, perilaku masyarakat, dan ditetapkannya Undang-Undang
Pengampunan Pajak.
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Perekonomian DIY mengalami selama 2017 tumbuh 5,26 persen, lebih tinggi
dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Secara sektoral pertumbuhan
tertinggi tahun 2017 dicapai oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu 6,94 persen. Sementara,
dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen pengeluaran konsumsi
lembaga swasta nirlaba, yaitu 9,61 persen. Andil terbesar pertumbuhan ekonomi DIY selama
2017 diberikan oleh lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 0,74 persen, diikuti
oleh informasi dan komunikasi sebesar 0,67 persen dan konstruksi sebesar 0,65 persen.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi terhadap triwulan sebelumnya, penyumbang
terbesar terjadinya kontraksi di triwulan IV-2017 adalah lapangan usaha pertanian
terutama penurunan produksi tanaman pangan (BPS DIY). Dengan kondisi perekonomian
tersebut, realisasi pendapatan asli Daerah Istimewa Yogyakarta turut tumbuh dengan baik.
Kondisi perekonomian suatu daerah mempengaruhi perilaku masyarakat.
Perekonomian yang terus tumbuh yang ditunjang dengan peningkatan infrastrukrur
memadai menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Selain itu tingkat pengangguran
menurun. Dampak lain dari perilaku masyarakat yaitu peningkatan pendapatan daerah
akibat dari penggunaan fasilitas daerah, peningkatan deposito di sejumlah bank,
peningkatan penggunaan jasa giro, dan peningkatan jasa lainnya.
Selain kondisi perekonomian dan perilaku masyarakat, LLPADS dipengaruhi oleh
kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak. Undang-Undang tersebut memungkinkan daerah meningkatkan
pendapatannya dengan pemasukan pajak yang diwajibkan maupun denda pajak.

Laporan Akhir

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kab. Bantul Tahun 2015

5

CV. Saka Sejahtera Raya
5.5

Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Secara nominal, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa

Yogyakarta

Tahun

Anggaran

(TA)

2017

diproyeksikan

meningkat

sebesar

Rp.155,104,562,222.17 namun pertumbuhannya hanya 11%. Angka pertumbuhan ini jauh
lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan TA 2015-2016 sebesar
40% dengan nominal yang lebih kecil yaitu sebesar Rp.139,240,023,702.95. Sedangkan ratarata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 20% (Tabel 12).
Tabel 10. Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Periode 2012-2107
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Rata-rata
8%

21%

44%

11%

20%

Pertumbuhan LLPADS merupakan salah satu bagian yang penting dalam membuat
proyeksi LLPADS. Pertumbuhan LLPADS dalam rentang waktu tahun anggaran 2013-2017
mengalami fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada kurun waktu 2013-2014 yaitu
sebesar 8%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kurun waktu 2016-2017 yaitu sebesar 44%,
sedangkan pertumbuhan rata-rata yaitu sebesar 20%. Penurunan terjadi para kurun waktu
2016-2017 yaitu sebesar 11% dari 44% ditahun sebelumnya. Secara umum proyeksi
penerimaan LLPADS selama kurun waktu 2013-2017 menunjukan nilai yang layak diterima.
Untuk mendukung pertumbuhan LLPADS diperlukan tambahan aset yang dapat menambah
pemasukan.
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Gambar 4. Grafik pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2013-2017
Grafik pertumbuhan LLPADS (Gambar 3) yang terjadi pada periode 2013-2017
menunjukan fluktuasi pertumbuhan. Pertumbuhan LLPADS mengalami kenaikan pada
periode 2013-2016, kemudian mengalami penurunan pertumbuhan pada periode 20162017. Penurunan disebabkan oleh beberapa yaitu perbedaan objek pemasukan dari tahun
sebelumnya, perilaku masyarakat, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha
Daerah, efektivitas dan efisiensi layanan daerah, kondisi ekonomi DIY.
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berbanding terbalik
dengan nilai realisasi. Nilai realisasi pada periode 2013-2017 terus mengalami kenaikan
seperti yang ditunjukan pada tabel 7. Kenaikan realisasi LLPADS terjadi diakibatkan oleh
realisasi beberapa objek yang mengalami peningkatan, sehingga mempengaruhi realisasi
LLPADS secara keseluruhan. Sumbangsih terbesar dalam realisasi LLPADS terjadi pada
pendapatan bunga deposito dan pendapatan dari pengelolaan BLUD denga rata-rata
berkontibusi sebesar 28% dan 22%. Selain itu pada 2 tahun terakhir 2016 dan 2017, terjadi
fluktuasi yang cukup tajam pada penerimaan denda pajak dengan rata-rata berkontribusi
sebesar 34%.

Laporan Akhir

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kab. Bantul Tahun 2015

53

CV. Saka Sejahtera Raya

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
73,928,100,501.04

80,097,558,119

97,023,974,983

2,828,088,765.00

3,032,301,300

3,348,288,921

1,775,223,800

1,541,776,926

Penerimaan Jasa Giro

10,914,548,488.21

15,435,204,952

12,957,505,232

8,352,209,518

10,741,980,577

Pendapatan Bunga Deposito

27,140,098,911.92

27,324,110,244

30,340,659,699

24,512,740,288

28,033,825,300

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

1,788,784.00

2,500,000

50,750,000

76,250,000

463,929,057

278,491,762

45,894,547,450

53,150,113,250

Sah

139,240,023,703

155,104,562,222

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

457,092,363.00

694,028,852

783,646,247

Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Retribusi
Pendapatan Dari Pengembalian

4,182,560.00

5,748,140

7,092,870

74,971,192

123,410,800

1,497,870,755.92

973,916,068

861,202,254

1,974,993,566

427,488,788

7,717,819,500.00

3,122,319,000

8,679,169,000

687,267,400.00

593,148,904

270.187.900,00

177,235,000

182,061,614

13,721,227,087.82

18,877,090,735

22,715,677,909

29,889,986,698

34,719,419,572

Pendapatan Dari Penyelenggaraan
Pendidikan Dan Pelatihan
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
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Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

332,458,495.75

380,132,369

406.090.883,72

320,505,995

304,879,469

4,637,109,585.00

5,678,157,320 7.089.298.490,00

104,953,780

2,793,700,867

Pendapatan Denda Lain-lain

2,278,601,668.00

2,658,101,952 2.658.529.062,20

2,598,085,357

35,500,000

Tindak Lanjut Hasil Temuan

1,306,477,192.12

720,023,557 1.439.636.041,71

1,108,457,968

3,009,627,182

403,468,944.30

600,774,726 5.466.990.473,24

21,941,434,033

19,306,116,115

Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Lain-lain

Tabel 11. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah periode 2013-2017
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Pendapatan daerah yang berasar dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
berkorelasi positif dengan total Pendapatan Asli Daerah seperti yang ditunjukan pada
Gambar 2. Dalam 5 tahun terakhir, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20%, sedangkan total
Pendapatan Asli Daera juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 11%.

6,000,000,000,000.00

Nilai Pendapatan

5,000,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00

Total Pendapatan

2,000,000,000,000.00

LLPAD

1,000,000,000,000.00
0.00
2013

2014

2015

2016

2017

Tahun Angaran

Gambar 5. Korelasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) dengan Total
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.6 Potensi LLPADS dari denda atas pelanggaran peraturan daerah
Peraturan daerah adalah produk perundang-undangan pemerintah daerah
bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia
dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang
bersangkutan, sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah merupakan
sarana komunikasi timbal balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya.
Oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan
pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus
mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan.
Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 kedudukan dan fungsi Perda adalah dalam
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004,
pembentukan Perda adalah untuk:
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Perda

dibentuk

dalam

rangka

penyelenggaraan

otonomi

daerah

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.


Perda dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.



Perda yang dibentuk dilarang bertentang dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa :
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Proses pembuatan rancangan peraturan daerah dengan melibatkan elemen
masyarakat, maka diharapkan nantinya setelah rancangan peraturan daerah tersebut
disahkan menjadi peraturan daerah dapat mengakomodir seluruh kepentingan
masyarakat sehingga tujuan yang diingin dicapai dapat terwujud dan juga tidak ada hakhak masyarakat terabaikan. Namun penerbitan perda sering kali tidak diikuti oleh
peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda tersebut. Palanggaran perda sering
terjadi di berbagai sektor, misalnya pelanggaran perda tentang penanganan gelandangan
dan pengemis. Perda tentang penanganan gelandangan dan pengemis melarang
masyarakat untuk melukan aksi menjadi pengemis dan gelandangan, memberi dan
menerima uang kepada pengemis dan gelandangan, namun pada kenyataannya hal
demikian masih terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Pelanggaran terhadap perda merupakan suatu tindak pidana ringan maupun
tindak pidana berat, sesuai dengan konsekuensi hukuman yang diterima. Sesuai dengan
Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (“KUHAP”)yakni (hal. 422-423), ancaman tindak pidana ringan:
a.

tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau
kurungan;

b.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- (lihat penyesuaian besarnya denda
dalam KUHP padaPasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
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tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam
KUHP); dan
c.

“penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana(“KUHP”).
Berdasarkan tujuan terbentuknya perda, Masyarakat diharapkan taat terhadap

perda yang berlaku. Pelanggaran perda yang berlaku seharusnya dapat ditindak
sebagaimana mestinya sehingga dapat memeberikan efek jera. Penindakan pelanggaran
perda oleh aparat penegak hukum setempat memberikan sisi positif bagi daerah baik dari
segi peningkatan ketaatan masyarakat maupun dari segi pendapatan atas hasil
penindakan. Masyarakat yang taat akan mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah.
Denda merupakan salah satu instrumen dalam ancaman tindak pidana
pelanggaran perda. Besaran denda yang akan ditanggung oleh pelanggar disesuaikan
dengan perda yang berlaku. Denda yang dibayarkan selanjutnya menjadi bagian dari
pendapatan daerah yang masuk dalam pos Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah Yang Sah.
Dengan demikian, walaupun pelanggaran perda tidak diinginkan oleh masyarakat dan
pemerintah, penindakan atas pelanggaran perda yang berlaku diharapkan dapat
menambah pendapatan daerah yang secara langsung atau tidak membantu
kesejahteraan masyarakat.
Dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang
berasal dari denda. Pembayaran denda masuk dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah. Denda yang masuk pada tahun 2017 yaitu denda dana pajak, denda retribusi,
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan denda lain-lain. Secara
keseluruhan denda berkontribusi 35 persen dari total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah dengan nilai sebesar Rp.53,663,765,812.10.
Pendapatan asli daerah yang berasal dari denda masih dapat meningkat jika
penindakan atas pelanggara perda mampu dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih
teliti memanfaatkan pos Lin-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian denda yang
sudah masuk dalam PAD DIY tahun lalu yaitu:
1.

Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (bidang pendidikan, bidang
kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang penataan
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ruang bidang perencanaan pembangunan, bidang perhubungan, bidang
lingkungan hidup, dan bidang pertanahan)
2.

Denda Pajak (denda pajak kendaraan bermotor dan denda bea balik nama
kendaraan bermotor)

3.

Denda retribusi (denda retribusi jasa umum, denda retribusi jasa usaha, dan
denda retribusi perizinan tertentu)

4.

Denda lain-lain (denda kelebihan muatan, denda dana bergulir, denda
pembayaran sewa tanah dan bangunan, denda pembayaran sewa rumah dinas,
denda pembayaran sewa lahan, denda pelanggaran SPM dishubkominfo, dan
denda pengunduran diri CPNS).
Denda yang ada pada daftar tersebut belum mencakup semua denda yang ada di

beberapa perda Daerah Istimewa Yogyakerta. Denda yang terdapat dibeberapa perda
berpotensi menambah pendapatan daerah. Berikut adalah beberapa denda pelanggaran
peda yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta:
5.6.1 Denda Pelanggaran dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah
bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi
dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman,
rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
Pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
penanganan air limbah domestik. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang
selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga
memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
a.

mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah
domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
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b.

mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup;
dan

c.

melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.
Pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan retribusi, pengelolaan air

limbah domestik lintas Kabupaten/Kota, menetapkan retribusi pelayanan pengolahan air
limbah domestik terpusat sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan, menarik
jasa pelayanan pengolahan air limbah domestik terpusat yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah. Selain itu pemerintah juga berwenang dalam memberikan
rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas
Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan teknis, pemberdayaan dan pengendalian
pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota; dan menerima pengaduan
masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh pengelolaan air limbah domestik
sistem terpusat.
Adapun denda yang dikenakan pada pelanggar perda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan
yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak
memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan
yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat,
tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diancam hukuman
pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari
industri rumah tangga, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan
perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih
dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diancam hukuman pidana
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paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang yang membuang lumpur tinja diluar IPLT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan
dipidana paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Lingkungan Hidup.
Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) dapat digali dari
denda pelanggaran perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik. Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran pada perda
tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang didapat adalah
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5.6.2 Denda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan
pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu
Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan
pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampah mengacu pada kebijakan nasional, menetapkan Norma, Standar,
Pedoman, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
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ditetapkan oleh Pemerintah, serta memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan
sarana persampahan lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Daerah juga
menetapkan

dan

memungut

retribusi

pelayanan

persampahan,

memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan
yang disebabkan oleh persampahan, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Pemantauan dan evaluasi secara
berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan
akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
Adapun denda yang dikenakan pada pelanggar perda tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah lintas
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berpotensi menambah pemasukan
pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan
asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran pada perda tersebut dan dikenakan sanksi
maksimal, maka minimal pemasukan yang didapat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).
5.6.3 Denda Pelanggaran Perda Tentang Penataan Kaki Lima
Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2002 (26/2002) Tentang Penataan
Pedagang Kakilima, Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara
perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan
atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan
peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Kegiatan usaha pedagang kakilima dapat
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dilakukan di Daerah.Lokasi pedagang kakilima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial,
budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan.
Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan
lokasi wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk. Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
Syarat-syarat untuk mengajukan izin melakukan kegiatan usaha adalah:
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota
Yogyakarta;
b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan,
kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha
apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang
lebih luas tanpa syarat apapun;
e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang
berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau
persil;
f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila
menggunakan fasilitas umum;
Adapun denda yang dikenakan pada pelanggar perda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah Tentang Penataan Pedagang
Kakilima, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Pelanggaran Perda Nomor 26 Tahun 2002 (26/2002) Tentang Penataan Pedagang
Kaki lima berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran
pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang
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didapat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pelanggaran terkait
perda penataan PKL terus terjadi setiap tahunnya, peran serta dari berbagai pihak dalam
penindakan pelanggaran tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal
dari denda pelanggaran perda.
5.6.4 Denda Pelanggaran Dalam Penggunaan Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian
Jalan Provinsi
Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan
Bagian-Bagian Jalan Provinsi, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Bagian Jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh
lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan
digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang Milik
Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di
masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,
kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar
ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak
mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
Jalan umum menurut statusnya dikelompokan ke dalam:
a.

Jalan nasional;

b.

Jalan Provinsi;

c.

Jalan kabupaten;

d.

Jalan kota; dan

e.

Jalan desa.
Penggunaan Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan hanya diperuntukan bagi

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilengkapi dengan ruang bebas, saluran
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tepi jalan hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air, dan ambang
pengaman jalan hanya diperuntukan bagi pengamanan kontruksi jalan. Saluran tepi jalan
dapat diperuntukan sebagai saluran lingkungan dengan syarat bukan air limbah dan
tidak berbau dan saluran tepi jalan sudah memperhitungkan volume dari air lingkungan.
Pengyalahgunaan jalan provinsi sesui yang tertera pada perda dapat disebut
sebagai pelanggaran perda yang akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi denda
sebagai berikut:
1. Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan tidak memiliki
dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Milik Jalan
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan yang tidak sesuai dengan
izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Setiap pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin yang tidak memberikan ganti
rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan dispensasi, rekomendasi,
dan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan
Bagian-Bagian Jalan Provinsi

berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun
terdapat pelanggaran pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka
minimal pemasukan yang didapat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
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5.6.5 Denda Pelanggaran dalam Muatan Angkutan Barang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta,
menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta memiliki
kewenangan mengoperasikan unit penimbangankendaraan bermotor. Kewenangan
tersebut menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk membuatn Perda Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Kelebihan Muatan adalah
jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan
yang tertera dalam kartu uji dan tanda uji. Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) adalah berat
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas
jalan yang dilalui.
Setiap orang dalam mengoperasikan mobil barang yang mengangkut barang wajib
melakukan penimbangan pada unit penimbangan yang telah ditentukan. Selain itu
Pengoperasian mobil barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang
batas layak jalan, Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib
menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya, dan
Pengoperasian mobil barang di jalan wajib sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas
yang ditetapkan.
Setiap orang yang melakukan pengangkutan muatan barang jumlah berat
muatannya hanya diperbolehkan melebihi sampai dengan 5% (lima persen) dari JBI yang
tertera dalam kartu uji. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5%
s/d 15% dari JBI yang tertera dalam kartu uji dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat
I. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 s/d 25% dari JBI yang
tertera dalam kartu uji dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat II. Pengangkutan
barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% dari JBI yang tertera dalam kartu uji
dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat III. Setiap orang yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai
berikut :
Tabel 12. Tingkat pelanggaran muatan angkut
GOLONGAN
PELANGGARAN TINGKAT
NO
KENDARAAN I>5–15 % dari JBI (Rp)

PELANGGARAN TINGKAT II
>15-25% dari JBI (Rp)
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1.

Gol I

10.000

30.000

2.

Gol II

20.000

40.000

3.

Gol III

30.000

50.000

4.

Gol IV

40.000

60.000

PENGGUNAAN GUDANG DAN/ATAU LAHAN
Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang juga
mengatur tentang penggunaan gudang dan/atau lahan. Penggunaan gudang dan/atau
lahan untuk penyimpanan barang yang diturunkan selama kurang dari 1 (satu) hari
dihitung sama dengan 1 (satu) hari. Penggunaan gudang dan/atau lahan untuk
penyimpanan barang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal
penyimpanan. Barang yang tidak diambil sesuai ketentuan pada ayat (2), disita dan
menjadi milik Daerah dan akan dilelang atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang
berlaku. Penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikenakan biaya sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran atas perda Nomor 4 Tahun 2010 akan dikenakan sanksi sebagai
berikut:
1. Setiap orang yang mengoperasikan mobil barang di jalan tidak memenuhi
persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Setiap orang yang mengangkut barang dengan kendaraan bermotor tidak
menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap orang yang melakukan pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau denda kurungan paling lama 2 (dua)
bulan, dan perintah penurunan atau pengembalian kendaraan ke tempat asal.
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4. Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak bersedia kembali ke tempat asal, maka pengemudi kendaraan harus
menurunkan kelebihan muatan barang pada tempat yang ditunjuk dengan berita
acara pelanggaran, dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8.
Pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan
Barang berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran pada
perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang didapat
adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5.6.6 Denda Pelangaran Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan
untuk usaha pertaniantanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan
perkebunan. Sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkanuntuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna
menghasilkan pangan pokokbagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
daerah. Selain itu terdapat lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkansebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang atau disebut dengan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan agar dapat
menjaga kemandirian pangan. Kemandirian pangan didefinisakan sebagai kemampuan
produksi pangan dalam negeri yang didukungkelembagaan ketahanan pangan yang
mampu menjamin pemenuhan kebutuhan panganyang cukup ditingkat rumah tangga,
baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun hargayang terjangkau, yang didukung oleh
sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengankeragaman lokal. Ketahanan
pangan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermindari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata, danterjangkau.
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Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah. Lahan Pertanian
Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah
dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud merupakan lahan inti. Lahan diluar lahan inti dalam kawasan
pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas dan sebaran lahan
penyangga ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten. Lahan penyangga berfungsi untuk
dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi
lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
Tindakan pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Perda Nomor 10 Tahun
2011 adalah sebagai berikut:
a. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten,
pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
c. Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah
kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
dilakukan olehsuatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya
dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
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(tujuh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sesuai ketentuan
dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
e. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum,
perusahaankorporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
c. pemecatan pengurus; dan/atau
d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan
korporasidalam bidang usaha yang sama.
f. Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian,
pidanayang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.
Pelanggaran Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat
pelanggaran pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal
pemasukan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga
Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
5.6.7 Denda Pelanggaran dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman
Beralkohol
Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan
Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi. Sedangkan minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara
mencampur,meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu
dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadiracun dan
membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
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Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman
Oplosan bertujuan untuk :
a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman
Oplosan.
b. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan
penjualan Minuman Beralkohol.
c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan
Minuman Oplosan.
Adapun denda yang dikenakan pada pelanggar perda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Produsen dan/atau IT-MB yang tidak melaksanakan kewajiban menempelkan
label pada kemasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan
impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan.
3. Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
4. Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).
5. Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golonganA,
golongan B dan Golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal
27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).
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6. Setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi
ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

28,

dipidana

dengan

pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
7. Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol kepada
konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjual langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
9. Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang
melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
10. Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 136
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
11. Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi
Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Pelanggaran Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan
Minuman Beralkohol berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat
pelanggaran pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal
pemasukan yang didapat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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5.6.8 Denda Pelanggaran Dalam Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta
Dalam rangka menciptakan kelancaran, dan keselamatan dan keamanan
pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, dengan semakin pesatnya pertumbuhan
dan perkembangan lalu lintas, maka diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan lalu lintas jalan yang leblh mantap, jelas, tegas setia memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2004 (5/2004)Tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas
jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk
mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif. Lalu lintas
adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu
kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah
lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat. Adapun denda yang dikenakan pada
pelanggar perda tersebut adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa melanggar ketentuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan dan
APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3)
diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
2. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak
mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar, sebagaimana dimaksud Pasal
11 ayat (1) huruf a diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Barang siapa melanggar ketentuan tentang kelas jalan, sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (1) huruf d diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
4. Barang siapa melanggar ketentuan tentang gerakan lalu lintas, berhenti dan
parkir, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f diancam pidana kurungan
selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu
juta rupiah).
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5. Barang siapa melanggar ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan,
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf 9 diancam pidana kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000 (Tiga
juta rupiah).
6. Barang slapa melanggar ketentuan tentang tata cara penggandengan dan
penempelan dengan kendaraan lain, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(1) huruf i diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
7. Barang siapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan
kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu
mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan
kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapl dengan rumah-rumah
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf j diancam pidana kurungan 1
(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Barang siapa tidak memakai sabuk keselamatan pad a waktu duduk di samping
pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau tidak memakai helm
pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu
menumpang kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan
rumah-rumah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan
1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Barang siapa tidak memakai helm yang memenuhi persyaratan serta tidak
memenuhi ketentuan tentang tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud
Pasal 13 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah).
10. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 diancam pidana dengan pidana
kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tinginya 250.000
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Barang siapa yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan
kerusakan jalan jembatan atau perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud Pasal
14 ayat (2) diancam pidana kurungan seiama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tigu juta rupiah).
Laporan Akhir

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kab. Bantul Tahun 2015

73

CV. Saka Sejahtera Raya
12. Barang siapa yang menghentikan dan memarkir kendaraan pada tempat yang
telah dilarang oleh rambu atau marka dan diternpat-tempat tertentu,
sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan seiamalamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah).
13. Bagi Pengemudi angkutan umum yang menaikkan dan atau menurunkan
penumpang tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan, sebagaimana
dimaksud Pasal 16 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
14. Barang siapa menggunakan trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki dan
kepentingan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diancam pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp
3.000.000 (tiga juta rupiah).
15. Barang siapa berjalan kaki tidak pada tempat yang telah disediakan, sebagaimana
dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan
selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Barang siapa menyeberang jalan tidak melalui tepat penyeberangan yang telah
disediakan/ditentukan sebagai tempat menyeberang, sebagaimana dimaksud
Pasal 18 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau
denda setinggi-tingginya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Barang siapa mengemudlkan kendaraan bermotor di jalan tidak memperlambat
atau manghentikan kendaraannya untuk mendahulukan pejalan kaki yang akan
malintasi tempat penyeberangan, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2)
diancam pidana kurungan seiama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah).
18. Barang siapa berperilaku yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau
keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan
bangunan di jalan serta menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di
jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sebagaimana dimaksud Pasal 19
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diancam pidana kurungan seiama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
19. Barang siapa menempel atau menambah sesuatu sehingga mengurangi arti rambu
atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu, melakukan perbuatan yang
dapat mengubah arti merusak atau menghapus marka jalan. melakukan
perbuatan

yang

dapat

merubah

arti,

fungsi

atau

merusak

APILL,

menempatkan/memasang sesuatu yang dapat menghalangi/menutup rambu lalu
lintas, marka jalan APILL dan atau menghalangi atau mengganggu pandangan
pengemudi/pemakai jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 20 diancam pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
3.000.000 (tiga juta rupiah).
20. Barang siapa melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya bangkitan lalu
lintas tanpa mengadakan studi analisa dampak lingkungan lalu lintas
sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan seiamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta
rupiah).
21. Barang siapa menggunakan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai
jalan tanpa izin, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) diancam pidana
kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah).
22. Barang siapa tidak memiliki rekomendasi dalam menempatkan iklan di Daerah
Pengawasan Jalan (DAWASJA) den Daerah Milik Jalan (DAMIJA) sebagaimana
dimaksud Pasal 21 ayat (5) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
23. Tindak pldana sebagalmana dlmaksud ayat (1) sampai dengan ayat (22) adalah
pelanggaran.
Pelanggaran

Perda

Perda

Nomor

5

Tahun

2004

(5/2004)Tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran pada perda
tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang didapat adalah
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sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000 (tiga juta
rupiah). Mengingat semakin banyak kasus pelanggaran lalu lintas, penegakan perda
tersebut perlu ditingkatkan.
5.6.9 Denda Pelanggaran Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pengelolaan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Sedangkan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Adapun denda yang dikenakan pada pelanggar perda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l
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dipidana dengan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pelanggaran Perda Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan
Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpotensi menambah pemasukan pada
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi
setiap tahun terdapat pelanggaran pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal,
maka minimal pemasukan yang didapat adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
5.6.10 Denda Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Reklame
Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame,
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk 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. Penyelenggara
Reklame dapat berupa perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik
untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.
Penyelenggara reklame harus mendapatkan izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku. Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak
paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Dalam hal
tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dapat
ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Ketentuan mengenai bahu jalan atau trotoar
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame
dibedakan menjadi :
a.

reklame papan/billboard;

b.

videotron/megatron;

c.

reklame kain;
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d.

reklame vinyl/plastik;

e.

reklame melekat/stiker;

f.

reklame selebaran;

g.

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

h.

reklame udara;

i.

reklame apung;

j.

reklame suara;

k.

reklame peragaan; dan

l.

reklame cahaya/film/slide.
Adapun denda yang dikenakan atas pelanggaran perda tersebut adalah sebagai

berikut:
1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame
berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran pada perda
tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang didapat adalah
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengingat kondisi pemasangan
reklame yang semakin marak di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan investigasi
terkait kemungkinan pelanggaran yang terjadi sehingga dapat menjadi sumber
pemasukan daerah.
5.6.11 Denda Pelanggaran dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat
tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
Kegiatan pergelandangan merupakan tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh
individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan
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tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum. Sedangkan
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di
muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari
orang lain.
Penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan upaya preventif
berupa usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan
pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada
berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, upaya
kohesif berpupa tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi social. Penanganan
gelandangan dan pengemis juga dilakukan dengan upaya rehabilitatif yaitu usaha-usaha
yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan
pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah
pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat,
pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis
memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara
Republik Indonesia. Setelah dilakukan beberapa upaya pendahuluan, selanjutnya
dilakukan Reintegrasi Sosial dengan cara pengembalian kepada keluarga, dan/atau
masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik
sebagaimana masyarakat pada umumnya atau ditampung sementara di Rumah
Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS).
Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:
a.

mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan.

b.

memberdayakan gelandangan dan pengemis.

c.

mengembalikan

gelandangan

dan

pengemis

dalam

kehidupan

yang

bermartabat; dan
d.

menciptakan ketertiban umum.

Larangan terkait penanganan gelandangan dan pengemis yaitu:
1. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau
berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas
kasihan orang lain.
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2. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik
dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan
pergelandangan dan/atau pengemisan.
3. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir
orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan
terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.
4. Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang
dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
5. Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun denda yang diberikan kepada pelanggar perda tersebut yaitu:
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara
berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan
hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu,
menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau
berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan
hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
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5. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam
bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama
10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
Pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis berpotensi menambah pemasukan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS). Dengan menggunakan asumsi setiap tahun terdapat pelanggaran
pada perda tersebut dan dikenakan sanksi maksimal, maka minimal pemasukan yang
didapat adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah).
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BAB 6.REKOMENDASI

6.1 Rekomendasi
Dalam upaya meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(LLPADS) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi.
6.1.1 VII.1 Intensifikasi
Intensifikasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS), adalah suatu
tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan
indentifikasi suber-sumber pendapatan sesuai peraturan yang berlaku dengan lebih giat,
ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek
ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan
sebagai berikut:
a.

Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) (Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang
terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan
prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan
lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999. Selain itu kerjasam dengan instansi pendukung sepertihalnya
Satuan Polisi Pamong raja perlu ditingkatan. Dengan berlakunya sistem dan
prosedur tersebut, organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang
pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi
berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan
pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan
serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:


Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat
memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat
lebih terarah.
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b.

Sistem pengawasan menjadi lebih baik.

Memberikan dampak ke arah peningkatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (LLPADS), karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

c.



Peningkatan kinerja pengelolaan BLUD



Peningkatan kinerja pengelolaan BUKP



Pengawasan pelaksanaan pekerjaan



Peningkatan kinerja pengelola barang milik daerah

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:


Pengawasan dan pengendalian yuridis
Dalam hal ini perlu diteliti apakah objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS) telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah,
serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.



Pengawasan dan pengendalian teknis
Menitikberatkan

pada

pelaksanaan

program

dengan

sasaran

menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan dan kinerja.


Pengawasan dan pengendalian penata usahaan menitikberatkan pada
kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

d.

Peningkatan sumber daya manusia pengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah (LLPADS) dan instansi pendukungnya.

e.

Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku beserta konsekuensi
membayar denda yang ada.

6.1.2 Ekstensifikasi
Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) yang baru, namun dalam upaya
ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari peraturan daerah dan tidak boleh
bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional. Oleh karena itu, perlu adanya
pengawasan secara secara langsung terkait pelaksanaan peraturan daerah yang
sebenarnya sudah berjalan namun pada kenyataan di lapangan tidak berjalan secara
maksimal. Hal ini selain demi menambah pendapatan terhadap Lain-Lain Pendapatan
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Asli Daerah Yang Sah yaitu adanya rasa kenyamanan ketertiban dan terciptanya
lingkungan yang kondusif di masyarakat.
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