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Abstract 

Excise on tobacco products is one of the contributors of state income. The total revenue on tobacco excise, the 

government gives 2% (two percent) to the producing provinces and districts/ cities in the form of profit sharing. Giving 

tobacco excise taxes to the producing regions is one of the ways the government that undertakes to minimize the gap 

between the central government and local government have contributed to state revenues. The allocation of shared 

revenue sharing funds of tobacco products is stipulated and described in law number 39 year 2007 regarding excise. 

The statement of the problem proposed in this study is the method used is how to use tobacco excise revenue sharing 

funds in Nganjuk District in 2008-2018 based on Law No. 39 of 2007 and whether the tobacco excise DBH 

management in Nganjuk District in 2008-2018 has been in accordance with the principle of implementation of local 

financial management. By using qualitative research method with descriptive research type. The theory used is 

earmarking budgeting, omnibus regulation, regional financial management and the principle of regional financial 

implementation. The results of this study indicated that the management of tobacco excise revenue in Nganjuk District 

2008- 2018 does not run optimally. This is due to various obstacles such as priority setting, lack of standard activities 

related to tobacco excise tax revenue management, ambiguity between grant and block grant activities related to 

transparency, effective, accountability and participation which result in tobacco excise tax revenue management can 

work well. 

Keywords : Tobacco Revenue Sharing Fund, Regional Financial Management, Principles of Regional 

Financial Implementation 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Kekayaan alam Indonesia membuat bidang 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan 

perikanan menempati lapangan pekerjaan berpotensi 

tinggi untuk masih digeluti. Termasuk dalam 

penanaman tembakau yang merupakan salah satu 

komoditas bernilai tinggi. Di beberapa wilayah 

Indonesia, tembakau tumbuh subur dan menjadi 

tanaman yang rutin ditanam oleh petani pada saat 

musimnya. Disamping tembakau sendiri bernilai 

tinggi, tembakau mayoritas diolah menjadi rokok. 

Tembakau, rokok maupun hasil tembakau lainnya 

berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai 

salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan, 

sumber pendapatan pertani dan memberikan lapangan 

pekerjaan (dibidang usaha penanaman tembakau dan 

pengolahan rokok). Hasil tembakau adalah jenis 

komoditi yang termasuk barang kena cukai oleh 

negara. Pemungutan cukai hasil tembakau tersebut 

dilakukan dengan cara yang legal dan berdasarkan 

Undang- Undang atau pada peraturan dibawahnya. 

Berpotensi untuk ditanami tembakau membuat 

Indonesia memiliki jumlah perusahaan rokok yang 

banyak setara dengan produksi tembakau. Namun tidak 

selamanya adanya perusahaan rokok memberikan 

dampak positif, di sisi lain dengan adanya perusahaan 

rokok dan adanya penanaman tembakau menimbulkan 

masalah tentang bahaya penggunaan. Selain itu dengan 

banyak masalah tentang pelanggaran yang dilakukan 

oleh pengusaha rokok atau tidak taatnya perusahaan 

rokok terhadap peraturan pemerintah membuat 

kerugian negara yang tidak sedikit. Sebagai tindakan 

mengatasi permasalahan tersebut pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan seperti batas 

minimal luas perusahaan rokok, pengawasan 

administrasi, dengan ketatnya pemberian izin pendirian 

perusahaan rokok dan penutupan terhadap perusahaan- 

perusahaan yang tidak patuh oleh Bea Cukai. Dampak 

dari penertipan yang dibuat pemerintah tersebut 

membuat perusahaan rokok pada tahun 2007 ber 

jumlah perusahaan rokok menurun drastis yaitu dari 

4669 perusahana rokok pada tahun 2007 menjadi 750-

an perusahaan rokok pada tahun 2016.   

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau 

termasuk dalam kategori penyumbang terbesar. Lebih 

dari Rp. 103,6 triliyun pada tahun 2013 yang berasal 

dari cukai rokok.  Bahkan jika dibandingkan dengan 

penerimaan hasil pertambangan seperti Freeport, cukai 

hasil tembakau mampu memberikan pemasukan sekitar 

Rp. 139,5 triliun per tahun, sedangkan dari Freeport 
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mendapat Rp. 8 triliun per tahun.  Berikut adalah realisasi pendapatan negara:

Tabel 1.1 Realisasi Pendaptan Negara (miliar rupiah) 

Sumber Penerimaan 2012 2013 2014 2015 2016 

Penerimaan Dalam Negeri 1.332.323 1.432.058 1.633.053 1.496.047 1.784.250 

Penerimaan Pajak 990.518 1.077.306 1.246.107 1.240.419 1.539.166 

  Pajak dalam negeri 930.862 1.029.850 1.189.827 1.205.479 1.503.295 

    Pajak penghasilan 461.403 506.442 569.867 602.308 855.843 

      Nonmigas 377.942 416.695 485.977 552.637 819.497 

      Migas 83.461 88.747 83.890 49.671 36.346 

    Pajak pertambahan nilai barang dan jasa 

dan pajak penjualan atas barang mewah 

337.584 384.714 475.587 423.711 474.235 

Pajak bumi dan bangunan 28.969 25.305 21.743 29.250 17.711 

Bea perolehan atas tanah dan bangunan      

Cukai  92.028 108.452 117.450 144.641 148.091 

Pajak lainnya 7.878 4.937 5.180 5.569 7.415 

  Pajak perdanangan internasional 49.656 47.456 56.280 34.940 35.871 

Bea masuk 28.418 31.621 35.676 31.213 33.371 

Pajak ekspor 21.238 15.835 20.604 3.727 2.500 

Penerimaan Bukan Pajak 351.805 354.752 386.946 255.628 245.084 

  Penerimaan sumber daya alam 225.843 226.406 241.115 100.972 90.525 

Penerimaan minyak bumi 144.717 135.329 154.750 47.987 51.328 

Penerimaan gas alam 61.106 68.300 56.918 30.183 17.360 

Penerimaan pertambangan umum 15.877 18.621 23.600 17.683 16.540 

Penerimaan kehutanan 3.188 3.060 5.017 4.157 3.973 

Penerimaan perikanan 216 229 250 79 693 

Penerimaan pertambangan panas bumi 739 867 580 883 631 

  Bagian laba BUMN 30.798 34.026 40.000 37.664 34.164 

  Penerimaan bukan pajak lainnya 73.458 69.672 84.968 81.697 84.124 

 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 21.704 24.648 20.863 35.315 36.271 

Hibah 5.787 6.833 2.325 11.973 1.975 

Jumlah 1.338.110 1.438.891 1.635.378 1.508.020 1.786.225 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cukai 

rokok menempati posisi ketiga terbesar pendapatan 

negara yaitu Rp. 146. 091 miliar di bawah pajak 

penghasilan mencapai Rp. 855.843 miliar dan pajak 

pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan 

atas barang mewah mencapai Rp. 474. 235 miliar pada 

tahun 2016. 

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau 

tersebut tidak semuanya digunakan oleh pemerintah 

pusat namun ada sebagian yang diberikan kepada 

provinsi dan kabupaten/ kota penghasil sesuai dengan 

kriteria tertentu. pemberian dana oleh pemerintah pusat 

dari cukai hasil tembakau berbentuk dana 

perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi 

pemerintah daerah terhadap pemasukan negara. Selain 

itu dengan adanya dana perimbangan dari cukai hasil 

tembakau bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

yang telah memberikan kontribusi pendapatan negara. 

Secara khusus dana perimbangan yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa 

dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah pendapatan 

yang didapatkan pemerintah daerah dari bagi hasil 

sumber pajak dan sumber daya alam. Secara rinci dana 

bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah adalah dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau yang disingkat menjadi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/ 

kota panghasil berdasarkan persentase teretentu sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Pertama kali Undang- Undang yang membahas 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995, namun dalam Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1995 belum diatur tentang 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau diatur pertama kali pada 

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 dibuat sebagai perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun1995 tentang Cukai. Perubahan 
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Undang-Undang tersebut manjadi titik balik adanya 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

tidak diatur, kemudian pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai 

disisipkan pasal 66A, 66B, 66C dan 66D sebagai 

aturan dasar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

Adapun bunyi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur 

besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau tertuang 

dalam pasal 66A, 66B, 66C dan 66D. 

Pada pasal 66A ayat 1 dijelaskan bahwa sebanyak 

2% (dua persen) yang didapat dari  Pendapatan cukai 

hasil tembakau digunakan untuk meningkatkan bahan 

baku, peminaan industri, pembinaan kualitas 

lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai 

dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berarti 

2% dari pendapatan cukai hasil tembakau diberikan 

kepada provinsi penghasil berbentuk dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau.  Besaran 2% dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau tersebut ditetapkan berdasarkan 

penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan. 

Dari 2% yang diberikan kepada provinsi penghasil 

kemudian didistribusikan kepada kabupaten atau kota 

penghasil berdasarkan kontribusi penerimaan negara 

dari cukai hasil tembakau. Pada pasal 66A ayat 4 

kemudian dijelaskan lebih rinci berasan komposisi 

yang akan diterima antara provinsi dan kabupaten atau 

kota penghasil, dimana 30% yang didapat setiap 

provinsip akan masuk kepada penerimaan provinsi 

kemudian 40% lainnya diberikan kepada kabupaten 

atau kota penghasil dan sisanya sebanyak 30% 

diberikan kepada kabupaten atau kota yang berada 

pada provinsi penghasil.   

Pada pasal-pasal 66A, 66B, 66C dan 66D 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Cukai masih belum dijelaskan 

penggunaan secara terperinci teknis dan sanksi yang 

akan diberikan jika melanggar aturan pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kemudian 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana 

bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau pasal 2 ayat 1 berbunyi pengunaan dana 

bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007, digunakan untuk mendanai kegiatan: (a) 

peningkatan kualitas bahan baku; (b) pembinaan 

industri; (c) pembinaan lingkungan sosia; (d) 

sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) 

pemberantaran barang kena cukai ilegal. Peraturan 

lebih rinci terdapat pada BAB II tentang Penggunaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 3 hingga 

pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. 

Pada tahun 2009 dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sebagai ganti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana 

bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. Perubahan tersebut meliputi perubahan 

pasal 1 ayat 2 sebelumnya alokasi ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

dirubah menjadi pembagian dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau diatur oleh gubernur dan diusulkan kepada 

Menteri Keuangan untuk disetujui. Masih pada pasal 1 

ditambah 1 ayat sehingga muncul pasal 1 ayat 3 yang 

berbungi terhadap usulan gubernur sebagaimana 

maksud pada ayat 2, Menteri Keuangan memberikan 

persetujuan dan menetapkannya dalam bentuk 

Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pada pasal 3 

ayat 1 dirubah  bunyinya namun masih dengan maksud 

yang sama. Perubahan yang ketiga pada pasal 6 ayat 3 

yang sebelumnya terdapat kata harus pada peraturan 

terbarunya tidak ada kata harus. Perubahan yang 

keempat pada pasal 7 ayat 1 ditambahkan dua huruf 

yaitu huruf e dan huruf f yang mengatur tentang 

penguatan dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi 

tenaga kerja industri hasil tembakau dan penguatan 

ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil 

tembakau. perubahan yang terakhir pada pasal 9 ayat 1 

menghilangkan huruf c dan pada ayat 2 dirubah bunyi 

menjadi apabila dalam pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditemukan indikasi 

adanya hasil tembakau yang dilekai pita cukai palsu 

dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, 

gubernur/ bupati/ walikota menyampaikan informasi 

secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

Adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

tidak terkecuali ada di Kabupaten Nganjuk. Selain 

menjadi tempat beroperasinya perusahaan rokok, 

Kabupaten Nganjuk juga berpotensi menjadi lahan 

perkebunan tembakau. Walaupun jumlah perkebunan 

tembakau di Kabupaten Nganjuk tidak banyak. Dari 

kontribusi adanya perusahaan rokok dan perkebukan 

tembakau, Kabupaten Nganjuk dari tahun 2008 hingga 

tahun 2018 mendapat dana bagi hasil cukai hasil 
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tembakau yang relatif meningkat. Pada tahun 2008, 

Kabupaten Nganjuk mendapat alokasi dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau mendapai Rp. 1.845.273.000 

hingga tahun 2018 mendapatkan Rp. 15.563.577.000. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2018 bukan berarti 

pendapatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau Kabupaten Nganjuk terus mengalami 

kenaikan. Pada titik tertentu alokasi dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau Kabupaten Nganjuk mengalami 

penurunan. 

Pengelolaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu 

berkontribusi dalam pendapatan daerah Kabupaten 

Nganjuk untuk membiayai program yang berikan 

dengan cukai hasil tembakau. Pengelolaan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau harusnya sesuai dengan 

peraturan menteri keuangan dan juga sesuai dengan 

karakteristik kebutuhan masyarakat Kabupaten 

Nganjuk. Namun dalam prakterknya pengelolaan dana 

bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Nganjuk 

belum terealisasikan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

Penurunan jumlah perusahaan rokok juga tidak 

terkecuali terjadi di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten 

Nganjuk sendiri selain memiliki perusahaan rokok 

yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk juga terdapat 

petani yang menanam tembakau. Dengan adanya 

perusahaan rokok yang beroperasi di Kabupaten 

Nganjuk membuat Kabupaten Nganjuk berpotensi 

mendapatkan pendapatan yang besar dibandingkan 

bidang lainnya. 

Melalui pra wawarancara peneliti mendapatkan 

data bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sebagai ganti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana 

bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. Dimana pada saat rapat antara pemilik 

perusahaan rokok dan pemerintah daerah Kabupaten 

Nganjuk, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk tidak bisa memberikan rincian dana 

penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di 

Kabupaten Nganjuk. Dalam Pra wawancara  yang 

dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan data bahwa 

perusahaan rokok sering mendapat keluhan masyarakat 

sekitar perusahaan rokok tentang kesejahteraan 

masyarakat sekitar perusahaan karena tidak ada 

pemberian bantuan terkait dampak yang ditimbulkan 

dari adanya perusahaan rokok padahal sudah diberikan 

bantuan secara pribadi oleh perusahaan rokok, 

kemudian perusahaan rokok memberikan usulan 

program penggunaan dana bagi hasil yang sesuai 

dengan Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 berupa pembinaan lingkungan sosial 

terkait polusi dan dampak sosial lainnya seperti 

kesenjangan sosial berupa bantuan pemberian gizi 

maupun dukungan sosial kepada pemerintah 

Kabupaten Nganjuk namun ditolak oleh pemerintah 

Kabapten Nganjuk.Penolakan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan alasan tidak 

tahu menahu penggunaan dana bagi hasil cukai hasil 

rokok, penolakan langsung tersebut terjadi pada saat 

forum pertemuan antar perwakilan pemerintah 

Kabupaten Nganjuk dan Pemilik perusahaan rokok 

yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari hasil 

pra wawancara yang dilakukan peneliti, didapatkan 

data bahwa tidak ada bantuan kepada pengusaha rokok 

terkait memenuhi peraturand dari Bea Cukai untuk 

menghindari terjadinya gulung tikar. Alasan tersebut 

sekiranya menjadi kuat untuk peneliti melakukan 

penelitian terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 

hingga tahun 2018. 

Penelitian terdahulu dengan judul Dana Bagi 

Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari 

Cukai Rokok, Kesehatan dan Industri Rokok yang 

dilakukan oleh Insana Meliya mempertegas bahwa 

pemerintah daerah masih banyak yang bingung dalam 

pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau yang didapat kemudian berimbas pada 

program yang tidak sesuai dengan Pasal 66A ayat 1 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang 

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau yang diperbarui dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Pada penelitian 

terdahulu lainnya dilakukan oleh Dwi Ardianta 

kurniawan dan Alvin Nur Muhammad yang berjudul “ 

Kajian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT) untuk Pengembangan 

Infrastruktur di Provinsi DIY. Dalam penelitian 

tersebut membahas mengenai penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil tembakau untuk pengembangan jalan 

hanya meiliki dana kurang dari 5% (lima persen) dari 

total seluruh kebutuhan, kemudian tidak adanya 

landasan hukum ketentuan pengelokasian cukai maupu 

tanggung jawab untuk penyelenggaraan jalan dan 

dengan adanya jalan dapat menunjang perekonomian 

lingkungan petani tembakau dan industri rokok. 

Dari penjabaran di atas maka peneliti 

mengusulkan penelitian terkait penggunaan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2008- 2018. Dipilihnya Kabupaten Nganjuk 

dengan dasar Kabupaten Nganjuk dalam urusan 

administrasi cukai berada dibawah naungan Kantor 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, dimana selain 

menaungi Kabupaten Nganjuk juga menaungi 
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Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten 

Jombang. Melalui pra wawancara didapatkan data 

bahwa dibandingkan dengan wilayah lainnya, 

Kabupaten Nganjuk memiliki model pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang paling kurang 

maksimal. Dilihat dari kegiatan tim pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang belum mampu 

menyasar kebutuhan masyarakat. Alasan pemilihan 

tahun 2008- 2018 karena pata tahun 2007 Undang- 

Undang yang mengatur dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau disahkan sehingga pada tahun 2008 

penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

diperuntukan. Kemudian dipilih waktu hingga tahun 

akhir 2018 adalah untuk melihat lebih banyak variasi 

kegunaan dan analisa kesesuaian terhadap Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. 

Kerangka Teori 

Earmarking Budgeting 

Untuk mencapai efisiensi anggaran 

pemerintah, menurut pendapat ekonom dengan 

menerapkan earmarking adalah salah satu jalan yang 

baik. Earmarking adalah kebijakan pemerintah dalam 

menggunakan anggaran yang sumber penerimaan atau 

pengeluarannya secara spefisik ditentukan 

peruntukannya.   Pengertian lain menurut McClrary: 

“Earmarking is the practice of 

assigningrevenue-generally through statute 

or constitutional clause-from specific taxes or 

groups of taxes to specific government 

activities or areas of activity”  

 Earmarking adalah praktek menetapkan 

pendapatan, umumnya melalui undang-undang atau 

konstitusi klausul dari pajak tertentu atau kelompok 

pajak untuk kegiatan pemerintah tertentu atau bidang 

kegiatan. Atau dengan kata lain adalah kebijakan 

pemerintah yang diterapkan pada penerimaan maupun 

pengeluaran dengan tujuan untuk mencapai target 

seperti kegiatan pemerintah atau bidang kegiatan 

tertentu yang sudah ditetapkan.  

 Di Indonesia sendiri, earmarking telah 

diterapkan mulai jaman pemerintahan Presiden 

Soeharto. Bentuk earmarking yang diterapkan pada 

saat itu adalah revenue sharing atau dana bagi hasil 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 

diterapkan seperti pajak hasil hutan. Hasil hutan dari 

daerah akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan pemerintah. Dari penghasilan 

pajak yang dikenakan terhadap hasil hutan disetorkan 

kepada pemerintah pusat kemudian sebesar 10% 

(sepuluh persen) dikembalikan ke daerah sebagai 

sumber pendapatan yang stabil tanpa harus melewati 

perumusan dalam APBN.  

 Dapat disimpulkan bahwa earmarking adalah 

praktek penetapan pendapatan untuk kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah seperti 

Undang- Undang dan peraturan dibawahnya. Sejalan 

dengan penelitian ini peraturan penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam 

Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.  

Omnibus Regulation 

Adanya omnibus regulation dengan harapan 

pelaksana dan pengelolan keuangan dari tingkat pusat 

hingga daerah mampu mengikuti maksud yang 

terkandung dalam peraturan yang komprehensif 

tersebut. Selain untuk menghindari multi tafsir dalam 

pelaksanaanya, omnibus regulation untuk menghindari 

multi interpretasi para pelaksana dan pengelola 

keuangan. Omnibus regulation menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengeloaan Keuangan Daerah adalah satu 

peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu 

dari berbagai Undang-Undang yang bertujuan agar 

memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak 

menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. 

Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan Daerah. Berdasarkan 

pengertian diatas, diuraikan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengeloaan Keuangan Daerah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan Penganggaran 

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan 

agar seluruh proses penyusunan APBD 

semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar 

belakang pengambilan keputusan dalam 

penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas 

dan penetapan alokasi serta distribusi sumber 

daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. 

Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme 

penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan 

pemerintah ini akan memperjelas siapa 

bertanggung jawab apa sebagai landasan 

pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan 

DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri. 

Dokumen penyusunan anggaran yang 

disampaikan oleh masing-masing satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam 

format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

SKPD harus betul-betul dapat menyajikan 

informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta 

korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan 

harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang 

ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu 

kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu 

penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung 

makna bahwa setiap penyelenggara negara 

berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil 

proses dan penggunaan sumber dayanya. 

APBD merupakan instrumen yang akan 

menjamin terciptanya disiplin dalam proses 

pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan 
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pendapatan maupun belanja daerah. Untuk 

menjamin agar APBD dapat disusun dan 

dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam 

peraturan ini diatur landasan administratif dalam 

pengelolaan anggaran daerah yang mengatur 

antara lain prosedur dan teknis pengganggaran 

yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. 

Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka 

penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun 

"belanja" juga harus mengacu pada aturan atau 

pedoman yang melandasinya. apakah itu Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 

Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan 

APBD pemerintah daerah harus mengikuti 

prosedur administratif yang ditetapkan. 

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan 

yang direncanakan merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk 

setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja 

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja; (2) Penganggaran 

pengeluaran harus didukung dengan adanya 

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah 

yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 

kegiatan yang belum tersedia atau tidak 

mencukupi kredit anggarannya dalam 

APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan 

dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD 

dan dilakukan melalui rekening Kas Umum 

Daerah. 

Pendapatan daerah (langsung) pada 

hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak 

dan retribusi atau pungutan lainnya yang 

dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan 

atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan 

prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran 

"vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal 

menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat 

dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, 

sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi 

pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi 

untuk membayar, artinya masyarakat yang 

mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi 

diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya 

untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut 

pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi 

tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa 

ketidakadilan. 

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah 

Daerah harus mengalokasikan belanja daerah 

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati 

oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi, khususnya dalam pemberian 

pelayanan umum. 

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan 

tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka 

dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan 

(1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, 

hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang 

ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan 

penghitungan beban kerja, serta penetapan harga 

satuan yang rasional. 

Aspek penting lainnya yang diatur dalam 

peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara 

kebijakan (policy), perencanaan (planning) 

dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah 

daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan 

pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang 

tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Proses penyusunan APBD pada dasarnya 

bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan 

ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, 

mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai 

kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi 

bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara 

baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan 

anggaran merupakan hal penting agar dapat 

berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) 

dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan 

arah kebijakan perekonomian dan 

menggambarkan secara tegas penggunaan 

sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi 

utama anggaran adalah untuk mencapai 

keseimbangan ekonomi makro dalam 

perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana 

sekaligus pengendali untuk mengurangi 

ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal 

di suatu negara. 

Penyusunan APBD diawali dengan 

penyampaian kebijakan umum APBD sejalan 

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada 

DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan 

umum APBD yang telah disepakati dengan 

DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan 

DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran 

sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang 

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan 

dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai 

dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya 

setelah tahun anggaran yang sudah disusun. 

Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam 

pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil 

pembahasan ini disampaikan kepada pejabat 

pengelola keuangan daerah sebagai bahan 
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penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen 

pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan 

disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci 

sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, 

kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak 

menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, 

untuk membiayai keperluan setiap bulan 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 

pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar 

angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan 

prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib. 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan 

Daerah 

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut 

dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah selaku pejabat pengelola 

keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan 

kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna 

anggaran/barang daerah di bawah koordinasi 

Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan 

memberikan kejelasan dalam pembagian 

wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya 

mekanisme checks and balances serta untuk 

mendorong upaya peningkatan profesionalisme 

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan 

dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan 

masyarakat. 

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang 

menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 

antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang 

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan 

darurat pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran. 

Beberapa aspek, pelaksanaan yang diatur 

Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan 

peran dan tanggung jawab yang lebih besar para 

pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan 

pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen 

kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan 

piutang dan utang, pengelolaan investasi, 

pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan 

penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah 

dan/atau yang dikuasai negara/daerah, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, 

serta akuntansi dan pelaporan. 

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan 

Pemerintah ini diperjelas posisi satuan kerja 

perangkat daerah sebagai instansi pengguna 

anggaran dan pelaksana program. Sementara itu 

Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan posisi 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai 

Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, 

fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 

Namun demikian untuk menyelesaikan proses 

pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, 

harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. 

Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab 

mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi 

yang dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal 

sebagai bendahara.  

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan 

sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan 

kerja perangkat daerah serta untuk menghindari 

pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) 

dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) 

berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi 

penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan 

dapat menyederhanakan seluruh proses 

pembayaran. Dengan memisahkan pemegang 

kewenangan dari pemegang kewenangan 

komptabel, check and balance mungkin dapat 

terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan 

hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan 

dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, 

(c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) 

menghindari pelanggaran terhadap ketentuan 

perundang-undangan dan memberikan keyakinan 

bahwa uang daerah dikelola dengan benar. 

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan 

kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja 

perangkat daerah, jadwal penerimaan dan 

pengeluaran kas secara periodik harus 

diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang 

disampaikan unit penerima dan unit pengguna 

kas. Untuk itu, unit yang menangani 

perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah melakukari antisipasi secara 

lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. 

Dan sebaliknya melakukan rencana untuk 

menghasilkan pendapatan tambahan dari 

pemanfaatan kesempatan melakukan investasi 
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dari kas yang belum digunakan dalam periode 

jangka pendek. 

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan 

dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar 

akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 

transparan, pemerintah daerah wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) 

Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) 

Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan 

Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui 

DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih 

dahulu oleh BPK. 

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu 

fungsi manajemen sehingga tidak dapat 

dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. 

Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan 

UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang 

dilaksanakan terhadap pcngelolaan keuangan 

negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan 

ekstern. 

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen 

IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, 

pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan 

demikian BPK RI akan melaksanakan 

pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan 

keuangan ini, BPK sebagai auditor yang 

independen akan melaksanakan audit sesuai 

dengan standar audit yang berlaku dan akan 

memberikan pendapat atas kewajaran laporan 

keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan 

pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya 

terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain 

pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat 

dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini 

pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan 

Pengawasan Daerah. 

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan 

sinergitas terhadap berbagai Undang-Undang 

tersebut diatas, maka pengelolaan keuangan 

daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah 

ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada 

hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan 

umum dalam penyusunan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah.  

Sementara itu sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah secara rinci 

ditetapkan oleh masing-masing daerah. 

Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal 

tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan 

dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya 

tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih 

tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif 

dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan 

prosedurnya serta meninjau kembali sistem 

tersebut secara terus menerus dengan tujuan 

memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan 

keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. 

Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah 

dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh 

pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar 

dan pedoman yang ditetapkan. 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah adalah mobilisasi 

sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah 

(Halim, 2004: 68).   Sedangkan dalam arti yang lebih 

luas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa 

aspek sebagai berikut (Halim, 2004: 68):  

1. pengelolaan (optimalisasi atau penyeimbangan) 

seluruh sumber- sumber yang mampu 

memberikan masukan pada penerimaan, 

pendapatan dan penghematan yang mungkin 

dapat dilakukan; 

2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan 

Legiskatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, 

serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh 

komponen masyarakat daerah; 

3. Diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut; 

4. Didasari oleh prinsip- prinsip ekonomis, efisien 

dan efektif; 

5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah adalah mobilisasi sumber 

keuangan daerah oleh badan eksekutif dan badan 

legislatif  untuk kesejahteran masyarakat di daerah 

tersebut dengan prinsip- prinsip ekonomis, efisien dan 

efektif dengan ditunjang dokementasi, transparansi dan 

akuntabilitas. Sejalan dengan penelitian ini tentang 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2008-2018 termasuk dalam sumber 

keuangan daerah yang harus dikelolala dengan 

ekonomis, efisien dan efektif dengan ditunjang 

dokumen, transparansi dan akuntabilitas. 

Prinsip Implementai Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam melaksanakna pengelolaan keuagan daerah 

sedikinya ada lima prinsip yang harus dijalankan, baik 
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dalam penyusunan, proses penetapan, pelaksanaan 

maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah. Kelima prinsip implementasi pengelolaan 

keuangan daerah sebagai berikut (Saragih, 2003: 120-

121):  

1. Transparansi, yaitu adanya keterbukaan 

pemerintah dalamproses pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah sehingga masyarakat dan DPRD 

dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan 

masukan serta dapat mengawasi pelaksaan 

kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan 

daerah. Transparansi didukung oleh adanya hak 

untuk memperoleh informas oleh setiap warga 

negara. 

2. Efisien, yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah didasarkan pada prinsip setiap 

pengeluaran derah harus diusahakan seefisien 

mungkin untuk mengahasilkan output yang 

maksimal. Dengan anggaran yang ada pemda 

harus mencapai target minimal sehingga standar 

pelayanan minimal dapat dicapai. 

3. Efiktif, yaitu dalam pelaksaan pengelolaan 

keuangan daerah harus memiliki sasaran yang 

tepat. 

4. Akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah dituntut adnaya 

pertanggungjawaban kepada publik atau 

masyarakat umum. Pertanggungjawaban publik 

dapat dilakukan melaluipertangungjawaban 

secara institusional kepada DPRD. Namun pada 

saat ini pertanggungjawaban kepada publik 

melalui keterbukaan informasi juga menjadi salah 

satu nilai penting. Pertanggungjawaban publik ini 

merupakan salah satu pengupayaan mewujudkan 

good governance. Akuntabilitas yang dimaksud 

harus mencakup aspek kebijakan dan penggunaan 

anggaran. 

5. Partisipatif, yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah melibatkan peran serta publik 

secara langsung maupun tidak langsung baik 

dalam bentuk masukan maupun kritik yang 

membangun. Kebijakan publik yang berkaitan 

dengan keuangan daerah harus mampu 

mengakomodasi aspirasi publik dan 

mengikutsertakan masyarakat secara langsung. 

Sejalan dengan penelitian ini yang akan membahas 

tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau di 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2018 yang termasuk 

dalam keuangan daerah yang harus dikelola menurut 

prinsip implementasi pengelolaan keuangan daerah 

untuk mencapai yang terbaik. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah 

Kabupaten Nganjuk. Adapun waktu pengumpulan data 

lapangan dilakukan pada bulan April hingga Juli 2018. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pemilihan informan dilakukan secara purposive dan 

snowball. Pemilihan informan secara purposive atau 

disebut key informan berdasarkan pada Keputusan 

Bupati Nomor 188/41/K.411.013/2010 tentang 

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penggunaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2010. Sedangkan informan secara 

snowball ditemukan ketika melakukan wawancara 

dengan key informan. Metode analisis data 

menggunakan model analisis Miles & Huberman yaitu 

pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan. 

Fokus penelitian ini adalah penggunaan dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau berdasarkan UU No. 39 Tahun 

2007 dan  pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau sesuai dengan prinsip implementasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

Hasil dan Pembahasan 

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 

2007 

 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sudah tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Cukai pada pasal 66A ayat 1. Sehingga 

penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

sesuai dengan earmarking budgeting. Dimana 

peruntukan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau telah ditentukan oleh peraturan dengan 

pendapatan yang telah ditetapkan juga sebuah 

peraturan. Penetapan pendapatan sendiri sesuai dengan 

UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana 

setiap provinsi penghasil mendapatkan 2% (dua 

persen) dari penghasilan pajak cukai negara. Dirinci 

kembali besaran pendapatan masing-masing provinsi 

dan kabupaten/ kota sesuai dengan UU Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Cukai pasal 66A ayat 4 dalam 

peraturan menteri keuangan yang keluar setiap 

tahunnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota Tahun Anggaran 2017 yang menerangkan 

Kabupaten Nganjuk mendapat Rp.18.569.607.000 

tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan seperti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017, 

akan keluar pada setiap tahunnya. 

 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau juga diatur dalam Peraturan Gubernur dan 

Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Dengan 

adanya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati atau 
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Peraturan Walikota adalah salah satu upaya 

meminimalisir adanya multi tafsir dalam penerapannya 

karena sudah terdapat peraturan yang komprehensif. 

Sesuai dengan omnibus regulation, peraturan yang 

mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau sudah sesuai. Namun dalam kenyataannya 

pemerintah Kabupaten Nganjuk masih mengalami 

multi tafsir dalam penggunaanya. Dapat dilihat pada 

penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

tahun 2017 terdapat kegiatan Pembinaan dan pelatihan 

keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

melalui kegiatan pelatihan batik, pelatihan handicraft, 

pelatihan makanan dan minuman dan pelatihan 

konveksi di Kabupaten Nganjuk pada jenis program 

pembinaan sosial yang tergolong spesifik grant. 

Padahal seluruh kegiatan yang termasuk dalam spesifik 

grant adalah kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan pertanian tembakau atau industri hasil 

tembakau. 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau 

 DBHCHT adalah alokasi khusus kepada Provinsi 

atau Kabupaten/ Kota penghasil cukai hasil tembakau 

atau produksi tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau berasal dari 2% (dua persen) pajak cukai 

tembakau yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

dimulai pada tahun 2008 hingga sekarang. Transfer 

alokasi DBHCHT kepada Provinsi atau Kabupaten/ 

Kota termasuk dalam desentralisasi. Desentralisasi  

menurut Rondinelli adalah pelaksanakan transfer 

tanggungjawab dalam hal perencanaan, manajemen 

dan penerimaan sumber daya dan alokasi dari 

pemerintah pusat kepada unit dibawahnya. Secara 

khusus alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

tergolong sebagai desentralisasi fiskal. Menurut Elmi, 

desentralisasi Fiskal adalah pelimbahan kewenangan di 

bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi 

baik dalam bidang administrasi dan pemanfaatannya 

diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

kemudian terdapat pelimpahan sebagian kewenangan 

terhadap sumber- sumber penerimaan negara kepada 

pemerintah daerah dengan harapan dapat melaksanakan 

tugas- tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan 

investasi yang produktif di daerah. Berdasarkan teori 

tersebut maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Nganjuk dikelola oleh pemerintah 

Kabupaten Nganjuk dalam tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan mengacu pada 

peraturan sebagai kontrol untuk tidak menjalankan 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

semaunya. 

 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau juga 

berkaitan dengan keuangan daerah. Menurut Mamesh, 

keuagan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang, dengan kata lain keuangan 

daerah adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun 

marang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara 

lain atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak 

lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 

Keuangan daerah dapat berasal dari transfer yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dengan bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak atau 

Bukan Pajak. Pada Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak 

terdapat Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Dana 

Alokasi Cukai Tembakau atau Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBHCHT). Sehingga Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk 

tergolong dalam Pendapatan Kabupaten Nganjuk 

dalam kategori dana perimbangan golongan bagi hasil 

pajak atau bukan pajak khususnya dana alokasi cukai 

tembakau.  

 Sebagai keuangan daerah Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau juga diperuntukkan untuk dikelola 

sesuai dengan karakteristik daerah yaitu Kabupaten 

Nganjuk. Pengelolaana keuangan   menurut Juli 

Panglima Saragih adalah  

- Pengelolaan (optimalisasi atau penyeimbangan) 

seluruh sumber- sumber yang mampu 

memberikan masukan pada penerimaan, 

pendapatan dan penghematan yang mungkin 

dapat dilakukan. Dengan adanya alokasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mampu 

memberikan masukan kepada penerimaan 

Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 10% (sepuluh 

persen) dari pendapatan berasal dari dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau. Kemudian dengan 

adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

mampu berikan kontribusi penghematan dalam 

menjalankan kegiatan yang telah tertuang dalam 

APBD Kabupaten Nganjuk. Kontribusi yang 

diberikan dapat berupa kontribusi langsung dan 

kontribusi tidak langsung. Dilihat dari sisi 

kontribusi langsung dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau mampu meringankan beban anggaran 

APBD Kabupaten Nganjuk walaupun masih jauh 

dari angka total APBD Kabupaten Nganjuk, 

dimana APBD Kabupaten Nganjuk berjumlah 2,2 

triliun sedangkan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau berkitar 15 milyar. Namun secara tidak 

langsung dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

mampu memberikan kontribusi dengan adanya 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang 

dianggarkan untuk memberikan pelatihan kepada 

masyarakat harapannya pada waktu kedepan 

masyarakat mampu menjadi mandiri dan dari 

kemandian tersebut diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Nganjuk 

nantinya. 

- Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan 

Legiskatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, 

serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh 
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komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan 

teori ini, dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

ditetapkan oleh badan eksekutif yaitu pemerintah 

dari perencaan yang berawal dari pengajuan dari 

OPD terkait penggunaan dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau kepada sekertariat pengelolaan 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian 

dari OPD terkait yang sudah mengusulkan 

dilakukan rapat bersama tim pengelolaan dana 

bagi hasil cukai hasil tembakau mengenai 

kesesuaian program yang disaring oleh 

BAPPEDA Kabupaten Nganjuk karena yang 

mengetahui secara detil RPJMD Kabupaten 

Nganjuk dan seluruh tim menyesuaikannya. 

Tahap selanjutnya seletah menentukan 

penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, 

pada bulan desember Gubernur mengeluarkan 

Peraturan Gubernur yang menjadi acuan 

pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

pada tahun anggaran kepada kabupaten/ kota. 

Setelah mengetahui besaran alokasi dana baig 

hasil cukai hasil tembakau seluruh tim 

pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

melakukan rapat selanjutnya untuk menindaki 

Peraturan Gubernur yang telah keluar dengan 

melakukan penyesuaian besaran anggaran untuk 

pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 

Jika dana yang diterima ternyata kurang dari 

perencanaan anggaran awal yang telah dirapatkan 

maka akan dilakukan penyesuaian pemangkasan 

anggaran dengan menghilangkan salah satu 

kegiatan. Namun jika alokasi dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau masig terdapat sisa akan 

digunakan semaksimal mungkin untuk mendanai 

kegiatan sesuai dengan perturan terkait 

pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

untuk meminimalkan adanya silpa. Silpa adalah 

sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada 

tahun anggara. Pemerintah kabupaten/ kota sangat 

menghindari adanya silpa karena jika terdapat 

silpa maka alokasi dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau pada tahun anggaran selanjutnya akan 

dipotong. Kabupaten Nganjuk sendiri pada tahun 

2017 penyerapan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau tidak maksimal yaitu kisaran 60% 

(enam puluh persen) yang berimbas pada 

pemangkasan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau tahun 2018. Setelah selesai dianggarkan 

tim pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau melakukan rapat bersama anggota 

legislatif. Dalam penggunaan dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau tidak ada standart yang 

dimiliki tim pengelolaan dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau. Pada akhir kegiatan sekertariat 

hanya mengontrol secara garis besar tidak secara 

detil, sehingga masih terdapat banyak celah yang 

dapat dimanfaatkan untuk yang tidak semestinya. 

Walaupun secara aturan jika tidak terlaksanaka 

sebagaimana peraturan penggunaanya pejabat 

terkait harus menggantinya. 

- Diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut. Dengan adanya dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau harusnya mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat baik terkait cukai atau 

peningkatan lingkungan sosial. Namun  dalam 

prakternya tim pengelolaan dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau masih belum mampu membuat 

prioritas kebutuhan masyarakat terkait 

pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 

Dari informasi yang didapat selama penelitian, 

ditemukan data bahwa penggunaan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau belum mampu 

menyasar petani tembakau untuk sarana produksi 

padahal hal tersebut menjadi kebutuhan penting 

untuk terselenggaranya pertanian tembakau. 

Kemudian dari program kegiatan masih belum 

ada yang menyasar pembinaan industri sama 

sekali. Padahal dalam penggunaannya seharusnya 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

diperuntukan untuk spesifik grant dan block grant 

dengan purposi untuk spesifik grant minimal 

sebesar 50% (lima puluh persen) dan block grant 

sebesar 50%. 

Prinsip Implementasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah  

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

tidak bisa lepas dari prinsip- prinsip yang ditawarkan 

tentang bagaimana pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Menurut Juli Panglima Saragih terdapat lima prinsip 

dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah 

yaitu sebagai berikut: 

Transparansi 

Adanya keterbukaan pemerintah dalamproses 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga 

masyarakat dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji 

dan memberikan masukan serta dapat mengawasi 

pelaksaan kebijakan publik yang berkaitan dengan 

keuangan daerah. Transparansi didukung oleh adanya 

hak untuk memperoleh informasi oleh setiap warga 

negara. Jika ditarik ke pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk , sudah 

menjadi kewajiban tim pengelola untuk melaksanakan 

transparansi kepada semua pemangku kepentingan 

mulai dari DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai 

legislatif, masyarakat maupun sector privat. Namun di 

lapangan tidak demikian, tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau hanya melaksanakan 

transparansi kepada pemangku kepentingan eksekutif 

seperti OPD pada saat rapat penyusunan meruntukan 

anggaran maupun kepada DPRD Kabupaten Nganjuk 

untuk mendapat persetujuan. Tidak terjadi transparansi 

yang menyeluruh kepada masyarakat maupun sektor 

privat, dikatakan tidak menyeluruh karena hanya pada 

masyarakat yang telibat sasaran kegiatan OPD yang 

mendapat penjelasan bahwa dana yang digunakan 
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untuk pembiayaan program adalah dari DBHCHT.  

Selebihnya transparansi tidak dilaksanakan atau tidak 

diberikan kepada pemangku kepentingan yang lainnya. 

Pada saat pengambilan data skripsi ini juga terdapat 

ketidak transparansian tim pengelola Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau tepatnya di Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekertaris 

Daerah Kabupaten Nganjuk  karena tidak 

diperbolehkan meminta rincian susunan anggaran 

untuk kegiatan OPD terkait pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

Efisien 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah didasarkan 

pada prinsip setiap pengeluaran daerah harus 

diusahakan seefisien mungkin untuk mengahasilkan 

output yang maksimal. Dengan anggaran yang ada 

pemda harus mencapai target minimal sehingga standar 

pelayanan minimal dapat dicapai. Jika dikaitkan 

dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau efisiensi mengacu pada bagaimana Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mampu 

memeberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) maupun Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Daerah (APBD). Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau mampu memberikan kontribusi sebersar 

10% (sepuluh persen) dari PAD yang diterima 

Kabupaten Nganjuk. Sedangkan kontribusi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam APBD lebih 

mengarah pada kontribusi langsung dan juga kontribusi 

tidak langsung. 

Kontribusi langsung yang diberikan dengan adanya 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

pada APBD Kabupaten Nganjuk tidak banyak 

membantu walaupun antara Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau beririsan. Karena sedikitnya cakupan 

yang dapat dilaksanakan dengan adanya pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau jika 

dibandingkan APBD Kabupaten Nganjuk yang 

kompleks. Di sisis lain, pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi tidak 

langsung seperti memberikan keterampilan kepada 

masyarkat sehingga masyarakat dapat lebih produktif 

ataupun dengan pembangunan jalan masyarakat dapat 

lebih mudah melaksanakan mobilisasi.  

Efektif 

Prinsip yang mengedepankan pelaksaan pengelolaan 

keuangan daerah harus memiliki sasaran yang tepat 

atau bagaimana pelaksanaan sudah sesuai dengan 

kebutuhan daerah Kabupaten Nganjuk. Jika ditari 

dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau maka akan mengarahkan pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

Dari penelitian di lapangan ditemukan data bahwa 

selama tahun 2008 hingga tahun 2017 memiliki 

perubahan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilatar 

belakangi oleh peraturan yang semakin luwes 

dibandingkan pada awal penerapan pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jika pada tahun 

2008 yaitu awal penerapan pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau maka masih banyak 

kekurangan yang terus diperbauri mulai dengan dana 

yang tidak banyak. Kemudian mulai tahun 2010 hingga 

2016 peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau masih bersifat sangat 

kaku sehingga tim pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk masih belum 

dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Nganjuk terkait Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau. Namun perubahan 

peraturan pada tahun 2016 untuk tahun anggaran 2017 

lebih luwes dibandingkan tahun sebelumnya.

 Pada tahun 2008 hingga 2016 pemenuhan 

kebutuhan masyarakat mash dibatasi oleh peratuhan 

sehingga ketidak cocokan peruntukan yang telah 

ditetapkan peraturan dengan karakteristik kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Nganjuk. Namun keluwesan 

baru bias dilaksanakan pada tahun 2017. Meskipun 

peruntukan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau memiliki keluwesan masih ditemukan 

kekurangan atau yang menjadi hambatan tim 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

melaksanakan pengelolaan yaitu peturan pada tahun 

2017 yang mengatur minimal separuh dari pagu 

anggaran diperuntukan untuk kesehatan yaitu untuk 

menutup biaya tagihan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Hal tersebut menjadi kendala terbesar dalam mengatur 

peruntukan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau untuk memenuhi kebutuhan masayarakat 

Kabupaten Nganjuk.  

Akuntabilitas 

Pengelolaan keuangan daerah dituntut adnaya 

pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat 

umum. Pertanggungjawaban publik dapat dilakukan 

melaluipertangungjawaban secara institusional kepada 

DPRD. Namun pada saat ini pertanggungjawaban 

kepada publik melalui keterbukaan informasi juga 

menjadi salah satu nilai penting. Pertanggungjawaban 

publik ini merupakan salah satu pengupayaan 

mewujudkan good governance. Akuntabilitas yang 

dimaksud harus mencakup aspek kebijakan dan 

penggunaan anggaran. Dikaitkan dengan pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Nganjuk, didapatkan data bahwa pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan oleh tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau berawal dari OPD 

memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 

sekertariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Nganjuk kemudian dari seketariat Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk 

langsung melaporkan kepada Provinsi Jawa Timur atau 

Gubernur, pelaporan dilalksanakan setiap 6 (enam) 

bulan atau tiap semester. Selain itu 
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pertanggungjawaban dilaporkan kepada DPRD 

Kabupaten Nganjuk namun berbeda lama masa 

pelaporan yaitu pada waktu akhir tahun anggaran. 

 Pertanggung jawaban tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau tentang pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau taun 2008 hingga 

2018 hanya terbatas pada sektor pemerintahan. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum 

dilaksanakan padahal banyak media yang dapat 

dimaksimalkan sebagai sarana pertanggungjawaban. 

Partisipasi 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

melibatkan peran serta publik secara langsung maupun 

tidak langsung baik dalam bentuk masukan maupun 

kritik yang membangun. Kebijakan publik yang 

berkaitan dengan keuangan daerah harus mampu 

mengakomodasi aspirasi publik dan mengikutsertakan 

masyarakat secara langsung. Dalam pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Nganjuk partisipasi belum dilaksanakan atau belum 

ada masyarakat, sektor privat maupun DPRD 

Kabupaten Nganjuk yang ikut serta. Faktor yang 

menjadi partisipasi tidak berjalan dalam pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Nganjuk adalah masih belum adanya ruang masyarakat 

maupun sektor privat dalam menyampaikan gagasan 

kepada tim pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Kabupaten Nganjuk. Kalaupun ada tidak 

khusus ruang partisipasi tentang pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Nganjuk tetapi mengikuti alur musrembang. Namun 

berbeda dengan DPRD Kabupaten Nganjuk bersikap 

pasif padahal memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan gagasan. 

 

Kesimpulan 

 Pengeloalan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 hingga 

tahun 2018 tidak berjalan dengan baik. Dalam 

pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 4/PMK.07/2008 tentang Penggunaan 

Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi 

Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau yang berlaku untuk tahun 2009 

kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 20/PMK.07/ 2009 tentang Perubahan 

atas 4/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau yang berlaku pada untuk pengelolaan tahun 

2010 hingga 2016. Berubah lagi dengan adanya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 

Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang berlaku untuk 

tahun 2017. Dan terbaru mengacu Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 

2018. Kesimpulannya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau belum mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat karena dibatasi oleh peraturan tentang 

porsi penganggaran. Tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam 

memprioritaskan kegiatannya kurang mengacu 

pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

Tim pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau lebih mengandalkan OPD yang 

menangani untuk menentukan kegiatan dan 

standart kegiatan terkait program untuk 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau.  

2. Kegiatan yang diusulkan tentang pembinaan 

lingkungan sosial antara spesifik grant dan block 

grant memiliki pengertian yang bias. Padahal jika 

tergolong dalam spesifik grant harusnya 

pembinaan lingkungan sosial harus lebih condong 

pada pertanian tembakau atau industri hasil 

tembakau bukan masyarakat pada umumnya. 

3. Selain itu pengawasan oleh lembaga legislatif 

terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Kabupaten Nganjuk tahun 2008 

hingga 2018 belum berjalan maksimal karena 

sikap DPRD Kabupaten Nganjuk yang terlalu 

pasif. Padahal sebagai wakil rakyat sudah 

sepantasnya DPRD Kabupaten Nganjuk 

mengawal. 

4. Transparansi, Transparansi yang diupayakan oleh 

tim pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau masih belum terlaksana. Transparansi 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau hanya terbatas pada lembaga eksekutif 

seperti angota tim atau OPD dan lembaga 

legislatif pada saat pelaporan 

pertanggungjawaban APBD bukan murni terkait 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Nganjuk. Kemudian transparansi 

kepada masyarakat hanya terbatas pada 

masyarakat yang terkena target kegiatan 

pelaksanaa OPD yang menerima Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dengan pendirian plang 

deskripsi kegiatan tekait Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau. Tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau belum melakukan 

upaya maksimal untuk lakukan transparansi 

kepada masyarakat maupun sektor privat. 

5. Efisien, dilihat dari efisein, dana bagi hasil cukai 

hasil tembakau sudah efisien. secara langsung 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di 

Kabupaten Nganjuk sudah memberikan kontribusi 

dengan meringankan APBD Kabupaten Nganjuk 

walaupun jumlahnya tidak banyak. Ada sebagian 

kegiatan yang dapat diwakilkan dalam 

melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau karena pengelolaan 
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Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan 

APBD beririsan. Namun secara tidak langsung 

dengan adanya pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dari tahun 2008 hingga 

2018 di Kabupaten Nganjuk memberikan 

kontribusi dengan memberikan pelatihan- 

pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi 

mandiri guna meningkatkan pendapatan 

Kabupaten Nganjuk. Dan secara langsung alokasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah sebersar 10%. 

6. Efektif, dari pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 

2008 hingga 2018 pemenuhan kebutuhan sesuai 

dengan karakteristik masyarakat Kabupaten 

Nganjuk terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau belum maksimal. Karena banyaknya 

anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang 

tidak sesuai dengan masyarakat Kabupaten 

Nganjuk tetapi wajib dilaksanakan karena dalam 

Peraturan Menteri Keuangan sudah ditetapkan. 

Seperti minimal 50% (lima puluh persen) dari 

alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

diperuntukan untuk membayar biaya Jaminan 

Kesehatan Nasional, padahal disisi lain 

masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki 

kebutuhan yang lebih mendesak terkait produksi 

tembakau atau peningkatan produksi rokok. 

7. Akuntabilitas, selama menjalankan pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di 

Kabupaten Nganjuk pada tahun 2008 hingga 2018 

pertanggungjawaban hanya terbatas pada lembaga 

eksekutif yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur 

atau Gubernur dan lembaga legislatif yaitu DPRD 

Kabupaten Nganjuk pada saat akhir tahun 

anggaran. Pertanggungjawaban kepada Gubernur 

dilaksanakan setiap akhir semester dengan 

mekanisme OPD menyerahkan 

pertanggungjawaban kepada sekertariat 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Kabupaten Nganjuk berupa form yang 

telah diisi dan juga angka kemudian dilaporkan ke 

Gubernur Jawa Timur. Laporan 

pertanggungjawaban mengenai penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masih terdapat 

banyak celah yang dapat dimaksimalkan untuk 

melaksanakan pelanggara. Dilatar belakangi 

laporan pertanggungjawaban tanpa adanya bukti 

autentik pendukung kebenaran telah 

dilaksanakannya kegiatan. Dan tim pengelola 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak 

punya standar tersendiri terhadap hasil kegiatan 

yang berkenaan dengan penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

8. Partisipasi, tidak adanya ruang khusus yag 

diberikan untuk menyampaikan gagasan atau 

masukan terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Nganjuk 

membuat partisipasi tentang pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari 

masyarakat dan sektor privat tidak ada. 

Diperparah dengan sikap pasif DPRD Kabupaten 

Nganjuk sebagai wakil rakyat. 

 

Saran 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 hingga 

2018 perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk pembanguanan 

Kabupaten Nganjuk untuk lebih baik lagi. Maka dari 

itu berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan 

beberapa sasaran kepada pemerintah terkait. 

1. Tim pengelola Dana Bagi Hasil Cukai hasil 

tembakau harus mengetahui persis permasalahan 

yang ada di tengah masyarakat Kabupaten 

Nganjuk secara langsung sehingga dapat 

memetakan prioritas kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Nganjuk secara tepat. Kemudian tim 

pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau juga harus memiliki standar pada 

setiap hasil kegiatan untuk meminimalisir 

kebocoran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

hasil di Kabupaten Nganjuk. 

2. Disarankan kepada tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk memperjelas 

kegiatan, mulai dari nama, tujuan bahkan sasaran 

kegiatan. 

3. Disarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk 

untuk lebih aktif turut mengawasi berjalannya 

pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil di 

Kabupaten Nganjuk. Turut serta mengajak 

masyarakat untuk mengawal jalannya pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai hasil di Kabupaten 

Nganjuk. 

4. Disarankan kepada tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk 

agar lebih terbuka baik dengan antar eksekutif 

maupun dengan masyarakat dan sektor privat 

dalam transparansi. Transparansi dapat dilakukan 

pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, 

dengan pemanfaatan media internet yang 

dianggap paling praktis dan dapat menekan 

pengeluaran pemerintah. Dengan media internet 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

transparansi yang diberikan oleh pemerintah 

khususnya tim pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau. Berkenaan dengan hak 

setiap warga negara untuk mendapatkan informasi 

yang sama. 

5. Disarankan untuk tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk merencanakan 

secara matang terkait prioritas pengunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Seperti 

memprioritaskan kebutuhan petani tembakau 
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terkait peningkatan produksi tembakau dan 

mempermudah dalam  

6. Disarankan untuk tim pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk 

untuk meningkatkan  pertanggungjawaban bukan 

hanya kepada Gubernur Jawa Timur namun juga 

kepada pemangku kepentingan lainnya seperti 

masyarakat dan sektor privat. 

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara 

online dengan pemanfaatan teknologi disertai 

dengan bukti autentik sebagai pendukung data 

angka. 

7. Memberikan ruang kepada masyarakat maupun 

pemangku kepentingan lainnya seperti sektor 

privat dengan cara membangun ruang partisipasi 

secara online. Selain mempermudah pengguna 

juga dapat menekan angka pengeluaran 

pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi 

pemangku kepentingan. 
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