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Dana Bagi Hasil (DBH) 2017 yang masih banyak belum dibayarkan kepada 

Pemda, dipastikan bakal ditransfer bulan ini. Kepastian itu disampaikan oleh Dirjen 

Anggaran Kementerian Keuangan RI, Askolani, saat menghadiri Seminar APBN 2020 

di Aula Gedung Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan. 

“Rencananya untuk yang 2017 (hutang DBH) akan dilunasi di Desember ini,” 

kata Askolani saat dibincangi wartawan. Askolani menerangkan, pihaknya saat ini 

masih menghitung besaran dana yang akan dibayarkan. Pasalnya, dalam penggunaan 

DBH tersebut, masih ada kurang bayar dan juga lebih bayar kepada pihak ketiga. 

Sehingga, pihaknya masih menghitung besaran yang pas untuk ditransfer. 

“Untuk kurang bayar DBH, besarannya masih dihitung pusat. Jika sudah tidak 

ada kesalahan lagi (kurang dan lebih bayar pemda), kami akan langsung bayar. Sebab, 

perhitungannya saat ini masih diselesaikan satu paket. Ada yang memang akan 

diselesaikan sekaligus di Desember,” ujarnya. 

Ia mengatakan, untuk transfer DBH Migas 2020 mendatang ke Sumsel, 

diakuinya ada penurunan sebesar Rp2 triliun dari tahun lalu. Penurunan tersebut 

disebabkan besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan. 

“Karena PNBP turun, makanya DBH Migasnya juga turun. Kami juga telah mengatur 

pembagian alokasi DBH dalam rumusan PMK. Sehingga, hitungannya akan lebih 

valid,” terangnya. 
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Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, 

Taukhid mengatakan, kejadian kurang bayar di 2017 terjadi hampir di seluruh daerah. 

Hanya saja, kurang bayar tersebut nantinya akan dilunasi di akhir tahun ini. Anggaran 

yang disiapkan mencapai sekitar Rp300 miliar. “DBH 2017 yang belum dibayar ini 

akan ditransfer ke rekening daerah, tapi sesuai petunjuk Dirjen tadi, masih ada beberapa 

perhitungan yang harus dilakukan,” ungkapnya. 

Taukhid memahami akibat kekurangan transfer DBH tersebut menyebabkan 

hubungan yang tidak harmonis antara pemda dan kontraktor. Apalagi untuk daerah 

otonomi baru yang sedang gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur di 

daerahnya. “Yang jelas, kami komitmen untuk melunasi DBH 2017,” pungkasnya. 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 

 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20) 

 Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. (Pasal 11 ayat (1)) 

 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. (Pasal 11 ayat (2)) 

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

a. kehutanan; 

b. pertambangan umum; 

c. perikanan; 
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d. pertambangan minyak bumi; 

e. pertambangan gas bumi; dan 

f. pertambangan panas bumi. (Pasal 11 ayat (3)) 

 Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 

2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah. (Pasal 14 huruf e) 

 Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan 

2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah. (Pasal 14 huruf f) 

 Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah 

adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan 

Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen 

pajak dan pungutan lainnya. (Pasal 19 ayat (1)) 

 Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) 

dibagi dengan rincian sebagai berikut: 

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 

b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan 

c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. (Pasal 19 ayat (2)) 

 Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) 

dibagi dengan rincian sebagai berikut: 

a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 

b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan 

c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 

bersangkutan. (Pasal 19 ayat (3)) 

 Bagian kabupaten/kota tersebut, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk 

semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. (Pasal 19 ayat (4)) 

 

 


