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Rosit, Atid. 2020. “Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

di Kabupaten Temanggung”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Fafurida, S.E., M.Sc. 

 

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Otonomi Daerah, 

Kabupaten Temanggung. 

 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penerima Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Provinsi Jawa Tengah karena 

daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil cukai yang besar dan potensial. 

Dengan penerimaan yang besar tersebut akan diiringi juga dengan tanggung jawab 

dan risiko yang besar terhadap penggunaan anggaran tersebut, dimana 

penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang 

diperbaharui setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengalokasian dan penggunaan DBHCHT oleh Pemerintah Kabupaten 

Temanggung dalam rukun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui pengalokasian dan penggunaan DBHCHT tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018 sesuai dengan Peraturan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif. 

Metode kualitatif yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode 

kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Subyek dalam penelitian adalah 

SKPD yang terkait dengan DBHCHT di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung. Pengumpulan data mengggunakan metode wawancara, studi 

pustaka dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis kemudian direduksi 

untuk memilih mana yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian dan penggunan 

DBHCHT di Kabupaten Temanggung didasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan 

Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

yang berlaku pada tahun penelitian, dimana di dalam setiap tahunnya ditemukan 

permasalahan penggunaan yang  perlu kesesuaian dengan peraturan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengalokasian dan penggunaan 

DBHCHT di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan penggunaan 

dan penyerapannya yang perlu penyesuaian dengan  Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.  

  



 
 

x 

 

ABSTRACT 

 

Rosit, Atid. 2020. “Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Fund In 

Temanggung Regency”. Final Project. Department of Development Economics. 

Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang. Advisor: Fafurida, S.E., 

M.Sc. 

 

Keywords: Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, Regional Autonomy, 

Temanggung Regency. 

  

Temanggung Regency is one of the regions receiving Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) in the Central Java Province, as this area is 

one of the largest and potential regions producing excise goods. This large 

revenue will also be accompanied by a large amount of responsibility and risk in 

the use of the budget, where the use of the budget must be in accordance with the 

Ministry of Finance's Regulation on the use of the Tobacco Product Revenue 

Sharing Funds and the Misuse of Allocation Funds for Tobacco Product Revenue 

Profits updated annually. The problem in this study is how the allocation and use 

of DBHCHT by the Temanggung Regency Government for the period 2016 to 

2018 is consistent with the Ministry of Finance's Regulation on the Use of 

Tobacco Excise Profit Sharing Funds and the Misuse of Allocation Funds for 

Tobacco Excise Profit Sharing Funds. The objective to be achieved in this study is 

to determine the allocation and use of DBHCHT in accordance with these 

Regulations between 2016 and 2018. 

 This type of research consists of qualitative and quantitative research. 

Subjects in the study were DBHCHT related SKPD within the Temanggung 

Regency Government. Data collection is based on interview method, literature 

study and documentation. The data collected will be analyzed and then reduced to 

choose which is important to answer the research question. 

The results showed that the allocation and use of DBHCHT in 

Temanggung Regency was based on the Ministry of Finance Regulation 

concerning the use of the Tobacco Product Profit Sharing Funds and the Misuse 

of the Allocation of the Tobacco Product Profit Sharing Fund Allocation in effect 

during the study year, where in each year there were problems of use that were 

found, regulatory compliance is required. 

The conclusion of this study is that the allocation and use of DBHCHT in 

Temanggung Regency still has problems in the use and absorption that must be 

adjusted with the Ministry of Finance Regulation on the use of the Tobacco 

Product Revenue Sharing Funds and sanctions for the misuse of the Tobacco 

Product Revenue Sharing Fund.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tembakau adalah salah satu komoditas perdagangan yang memiliki nilai 

yang tinggi dan penting di dunia, sehingga beberapa negara termasuk Indonesia 

beranggapan bahwa tembakau memiliki peran yang penting dalam perekonomian 

nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah 

melalui cukai (pajak) dan juga lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan 

pengolahan rokok). Tembakau merupakan salah satu jenis komoditi yang 

dikenakan cukai oleh negara, pemungutan cukai tembakau tersebut dilakukan 

dengan cara yang legal dan juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dimana telah ditetapkan 

dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang merupakan penerimaan 

negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Pungutan 

cukai adalah salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus 

dan juga berbeda jika dibandingkan dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus 

tersebut dengan sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. 

Hal ini didasari oleh pembatasan pemakaian oleh masyarakat dikarenakan adanya 

pertimbangan tertentu. Barang Kena Cukai atau BKC di Indonesia terdiri dari
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Hasil Tembakau (HT), Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil 

Alkohol (MMEA). BKC tersebut memiliki sifat dan karakteristik yaitu 

konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau 

pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan. Artinya, pemberlakuan terhadap BKC melalui Undang-undang 

Cukai tersebut bertujuan agar peredarannya tidak bebas karena seringkali 

berdampak negatif terhadap masyarakat secara umum dalam jangka waktu yang 

panjang, sehingga melalui Undang-undang Cukai, negara mendapat pemasukan 

sebagai upaya preventif akibat dari beredarnya barang-barang tersebut. 

Cukai hasil tembakau sebagai penerimaan negara dilakukan dengan cara 

menerapkan cukai terhadap hasil dari industri hasil tembakau yang kemudian 

nantinya akan diakumulasikan secara nasional dan dibagi kepada daerah sesuai 

dengan porsinya sebagai salah satu sumber dana pelaksanaan desentralisasi. Pada 

saat ini pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan juga kewenangan agar bisa 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dijelaskan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan. Artinya, 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganya 

termasuk penggunaan dana untuk berbagai program kegiatan. Dengan adanya 

otonomi daerah ini diharapkan, pemerintah daerah bisa mengetahui apa saja 
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permasalahan di wilayahnya dan dapat menggunakan dana sesuai dengan prioritas 

permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. 

Salah satu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah ialah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk timbal 

balik atas kontribusi pemerintah daerah terhadap pemasukan negara yang 

bertujuan agar terjadi keadilan dalam hal pembagian hasil pengolahan dan 

pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang menghasilkan pemasukan keuangan 

negara. Salah satu wujud dari dana perimbangan adalah dana bagi hasil, dimana 

dana bagi hasil didapatkan pemerintah daerah dari bagi hasil sumber pajak dan 

dana bagi hasil sumber daya alam. Salah satu dana bagi hasil bersumber dari pajak 

adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau yang biasanya disingkat DBHCHT adalah bagian dari anggaran 

transfer ke daerah dalam belanja negara, dibagikan kepada provinsi penghasil 

CHT dan provinsi penghasil tembakau berdasarkan angka persentase tertentu 

yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan 

daerah. 

Menurut ekonom (McCleary, 1991), salah satu langkah untuk mencapai 

efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah adalah melalui earmarking, 

yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan anggaran untuk 

program tertentu dimana sumber pendapatan dan pos pengeluarannya ditentukan 

secara khusus. Dalam prakteknya, pelaksanaan earmarking telah berkembang 

pesat, baik di negara maju dan berkembang. Di Indonesia, kebijakan earmarking 
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telah dilaksanakan sejak tahun 2008 melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

(DBH CHT) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.  

Pengenaan pajak cukai sendiri bermaksud agar pajak tersebut dibayar oleh 

konsumen yang bertujuan untuk mengendalikan/membatasi konsumsi masyarakat 

terhadap rokok. Penerimaan cukai yang diakumulasikan dalam dana earmarking 

sendiri digunakan untuk program-program yang akan memudahkan transisi dari 

kegiatan terkait industri tembakau bagi petani tembakau dan pekerja di industri 

tembakau yang mata pencahariannya dapat terpengaruh akibat konsumsi rokok. 

Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar nomor dua industri hasil 

tembakau di Indonesia. Produksi komoditas tembakau di Jawa Tengah pada tahun 

2017 mencapai 40.568 ton dengan jumlah petani sebanyak 119.981 Kepala 

Keluarga, terbesar kedua setelah provinsi Jawa Timur. Pada 2017 Provinsi Jawa 

Tengah menduduki urutan kedua yang menerima DBHCHT terbesar dengan 

nominal sebesar Rp.679.564.936. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 

lima daerah penerima DBHCHT adalah: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Industri hasil tembakau berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah 

dan juga perekonomian masyarakat yang berada di Jawa Tengah. Seperti 

contohnya di Kabupaten Kudus terdapat pabrik rokok besar seperti Djarum yang 

menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu daerah di Jawa tengah yang 

menyumbangkan pajak cukai hasil tembakau salah satunya adalah Kabupaten 

Temanggung, dengan luas lahan tembakau terbesar di Jawa Tengah, komoditas 
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perkebunan tembakau menjadi mata pencaharian yang dapat diandalkan oleh 

warga setempat dan salah satu sumber penerimaan untuk Kabupaten 

Temanggung.  

Sesuai dengan PERGUB terbaru yakni Peraturan Gubernur nomor 07 

Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2018 pasal 2 menjelaskan hasil penerimaan cukai 

selanjutnya akan dibagi kepada daerah-daerah sesuai dengan mekanisme 

DBHCHT dengan komposisi, yakni untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

sebesar 30% (tiga puluh persen); untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah 

penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); untuk Pemerintah Kabupaten/Kota 

daerah lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen). Tabel 1.1 menjelaskan 

pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari cukai hasil 

tembakau tahun anggaran 2016-2018: 

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018 

No Daerah 2016 2017 2018 

1 
Provinsi Jawa 

Tengah 
190.106.432 203.869.482 203.078.428 

2 Kab.Banjarnegara 6.313.660 6.557.783 6.410.840 

3 Kab.Banyumas 5.708.938 5.996.161 5.980.898 

4 Kab.Batang 5.863.732 6.184.338 6.170.847 

5 Kab.Blora 8.321.973 8.945.119 8.830.957 

6 Kab.Boyolali 13.776.034 17.375.703 17.631.437 

7 Kab.Brebes 5.816.449 6.328.870 6.321.642 

8 Kab.Cilacap 5.757.123 6.107.635 6.126.478 

9 Kab.Demak 12.125.229 13.242.563 12.474.350 
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10 Kab.Grobogan 10.204.886 8.726.516 9.441.765 

11 Kab.Jepara 5.982.695 6.341.563 6.325.997 

12 Kab.Karanganyar 6.773.658 9.674.359 6.904.034 

13 Kab.Kebumen 8.180.482 7.608.984 7.406.434 

14 Kab.Kendal 23.699.180 20.995.914 17.958.292 

15 Kab.Klaten 14.158.411 15.666.717 14.944.437 

16 Kab.Kudus 140.751.411 150.987.427 147.894.137 

17 Kab.Magelang 13.925.967 16.077.626 15.251.693 

18 Kab. Pati 5.737.470 6.281.252 6.359.218 

19 Kab.Pekalongan 5.677.446 6.042.185 6.035.205 

20 Kab.Pemalang 6.357.131 6.892.096 6.984.403 

21 Kab.Purbalingga 6.246.946 6.662.989 6.541.387 

22 Kab.Purworejo 6.754.361 7.318.821 7.141.300 

23 Kab.Rembang 12.808.019 15.491.440 18.612.460 

24 Kab. Semarang 8.523.045 8.670.914 8.702.409 

25 Kab. Sragen 6.732.443 7.069.588 6.906.202 

26 Kab. Sukoharjo 6.916.117 7.107.935 7.018.220 

27 Kab. Tegal 6.174.835 6.488.880 6.608.140 

28 Kab. Temanggung 27.410.559 31.208.235 30.735.722 

29 Kab. Wonogiri 6.472.352 6.936.064 6.928.844 

30 Kab. Wonosobo 11.312.072 12.828.183 12.940.062 

31 Kota Magelang 5.724.920 6.089.703 6.064.653 

32 Kota Pekalongan 6.719.011 7.242.207 6.962.880 

33 Kota Salatiga 7.285.748 5.997.012 5.973.923 

34 Kota Semarang 7.062.158 7.968.115 7.680.546 

35 Kota Surakarta 7.650.214 6.586.395 6.580.938 

36 Kota Tegal 5.657.362 5.996.161 5.972.895 

 
Total Provinsi Jawa 

Tengah 
633.688.108 679.564.936 676.928.097 

  Total Indonesia 2.796.355.150 2.997.559.999 2.964.600.000 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

 Tabel 1.1 memperlihatkan penerimaan alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa 

Tengah dalam kurun waktu antara tahun 2016-2018, jumlah terbesar ada pada 

tahun 2017 sebesar Rp. 679.564.935 M. Jika dibandingkan dengan nilai DBHCHT 
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secara nasional, total penerimaan untuk Jawa Tengah tiap tahun sebesar 23% dari 

total penerimaan nasional dan persentase yang diterima untuk Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah sendiri tiap tahunnya sebesar 7% dari total penerimaan 

Provinsi Jawa Tengah. Dengan pesentasinya sama tersebut setiap tahunnya, 

namun nilainya cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan indikasi peran yang 

besar daerah di Jawa Tengah dalam menyumbang cukai secara nasional dan dari 

industri hasil tembakau ini juga berkontribusi besar bagi pendapatan daerah dan 

perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. 

Meskipun penggunaan DBHCHT sudah diatur dalam mekanisme 

Peraturan Menteri Keuangan yang diperbaharui setiap tahun, beberapa daerah 

masih kesulitan dalam pengalokasiannya.”Hal ini dikarenakan penjelasan dalam 

aturan tersebut masih bersifat umum, sehingga penggunaan DBH CHT cukup 

bervariasi di berbagai daerah. Beberapa penggunaan DBHCHT di antaranya: 

pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), halte, lampu pengatur lalu lintas, 

rumah tidak layak huni, peningkatan pelayanan publik di semua Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) dan untuk memperbaiki infrastuktur jalan.”Ragam 

penggunaan DBHCHT ini tidak lepas dari penafsiran masing-masing daerah 

terhadap ketentuan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Daerah 

penerima seringkali mengalami dilema dari banyaknya besaran dana bagi hasil 

yang diterima, ketentuan alokasi yang umum, dan sanksi yang berat sehingga 

berpengaruh pada serapan anggaran. 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Tengah  yang sebagian besar berada di ketinggian antara 500 - 1450 m di atas 
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permukaan air laut. Bentuk wilayahnya merupakan cekungan atau depresi, yang 

artinya rendah dibagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegununggan, 

bukit atau gunung. Dengan letak geografis yang berada pada dataran tinggi 

dengan suhu udara antara 18°C - 28°C dan curah hujan antara 1.000 - 3.100 

mm/tahun menyebabkan tanah subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan 

baik. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Temanggung diantaranya tanaman 

kopi, cengkeh, kelapa, kapok, aren, kakao, kayu manis, lada, jahe, kapulogo, 

kemukus, kunyit, tembakau, panili, tebu, nilam dan melinjo. Terkait dengan 

penggunaan DBHCHT yang berumber dari hasil tembakau, berikut ini merupakan 

tabel luas areal dan produksi tembakau di Kabupaten Temanggung sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat Menurut 

Kabupaten dan Keadaan Tanaman  

Tahun 
Provinsi – 

Kabupaten 

Luas Area (Ha) Produksi 

(Ton) 
Produktivitas 

Jumlah 

Petani Tanam Panen 

2016 Temanggung 17.021 16.821 6.041 359 56.736 

 Jawa Tengah 42.794 40.453 27.924 690 111.051 

2017 Temanggung 16.093 16.058 9.983 622 54.368 

 Jawa Tengah 45.085 44.919 38.341 854 117.633 

2018 Temanggung      

 Jawa Tengah      

Sumber: Buku Statistik Perkebunan Tembakau Indonesia 2016-2019 

Seperti diketahui bahwa dataran tinggi merupakan kawasan yang ideal 

bagi tembakau, banyak daerah di Kabupaten Temanggung merupakan daerah 

penghasil tembakau, tembakau Temanggung sendiri dikenal berkualitas 

dibandingkan tembakau dari daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu pabrikan 

rokok besar banyak yang membuka gudang di daerah ini sebagai stok persediaan 

bahan bakunya. Panen raya tembakau biasanya jatuh pada bulan Agustus hingga 

Oktober setiap tahunnya. Komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung 
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mampu mengangkat perekonomian masyarakat dan mempengaruhi sektor 

ekonomi lainnya. Disisi lain, dengan kondisi geografis Kabupaten Temanggung 

yang berada di dataran tinggi, para petani memanfaatkannya untuk memelihara 

sapi potong karena mudahnya mendapatkan rumput untuk makanan.  

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pasal 66A ayat (4) 

menjelaskan bahwa komposisi penerimaan alokasi DBHCHT dibagi menjadi 3, 

yakni untuk Provinsi penghasil sebesar 30% (tiga puluh persen); untuk 

Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); 

untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30% (tiga puluh 

persen). Berdasarkan peraturan tersebut, maka Kabupaten Temanggung termasuk 

kedalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil cukai tembakau 

dan tembakau, karena berdasarkan data tabel 1.2 Kabupaten Temanggung 

merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah. 

sehingga Kabupaten Temanggung mendapat bagian 40% dari total dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau yang akan diterima Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya 

sesuai dengan tabel 1.1. 

Penulis tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan DBHCHT khususnya 

di Kabupaten Temanggung dikarenakan Kabupaten Temanggung sendiri 

merupakan salah satu daerah penerima alokasi dana terbesar yang dihasilkan dari 

industri tanaman tembakaunya, dimana dana publik tersebut digunakan dalam 

rangka penerapan dari earmarking tax atau pajak yang dipungut pemerintah untuk 

secara spesifik ditentukan peruntukannya. Peruntukan dalam pajak DBHCHT 

secara umum adalah untuk pengembangan dalam industri tembakau (specific 
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grant) dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

pertembakauan (block grant) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diperbaharui 

setiap tahunnya Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk 

meneliti tentang “Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran  di Kabupaten Temanggung”. 

1.2 Cakupan Masalah 

Adapun cakupan masalah pada penelitian ini adalah mengenai penggunaan 

Dana Bagi Hasil atau DBH, diberikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur melalui mekanisme Peraturan 

Menteri Keuangan.  

1.3 Rumusan Masalah 

DBHCHT merupakan dana publik yang memiliki sifat umum (block grant) 

dan sifat khusus (spesific grant) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang disusun didapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan dan 

menggunakan DBHCHT dilihat dari segi pemanfaatannya untuk 

mendanai kegiatan pemerintahan? 

2. Apakah terjadi penyimpangan dalam pengalokasian DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengalokasian dan penggunaan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung. 

2. Untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam pengalokasian 

DBHCHT. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, sebagai berikut ini: 

a. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

dan kajian ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dan penggunaan 

DBHCHT sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Bagi Institusi Pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan 

penelitian menyangkut masalah pengelolaan DBHCHT. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

informasi tentang bagaimana pengelolaan dan penggunaan 

DBHCHT di Kabupaten Temanggung. 

b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat digunakan masukan atau 

saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan 
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penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar 

penggunaannya dapat terserap maksimal sehingga mampu 

mendorong pembangunan daerah. 

1.6 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pernah 

dilakukan salah satunya oleh Willy Irmawan (2018), penelitian tersebut berfokus 

pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dan 

penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2015 berkaitan dengan implementasi 

otonomi daerah, faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan penggunaan 

DBHCHT, dan upaya pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dan 

penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2015. Terdapat kesamaan antara penelitan 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni tentang 

penyerapan DBHCHT di daerah. Adapun lokasi dan rentan waktu yang diteliti 

berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis. Penulis melaksanakan penelitian 

di Kabupaten Temanggung dan menambahkan rentan tahun dari tahun 2016 

sampai tahun 2018. Penelitian lain juga memiliki wilayah yang sama dengan 

penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Meliana Fitriyah (2017), pada 

penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif, namun penelitian 

penulis menggunakan metode kombinasi. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Ganda Nugraha etc.(2014) berfokus pada manajemen pengelolaan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada penyerapan anggaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Teori Efektivitas 

Menurut Anthony dalam (Fitriyah, 2017) efektivitas adalah kemampuan 

suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas digunakan untuk mengetahui presentase perbandingan antara target 

dan realisasi setiap tahunnya. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  

Rumus nilai efektivitas adalah:  

Efektivitas =   
Realisasi Anggaran DBHCHT

 X 100% 

  Alokasi Anggaran DBHCHT 

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.-327 

Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria 

efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Presentase efektivitas Kriteria 

100% ke atas Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 

Berdasarkan uraian tabel 2.1, dijabarkan menjadi suatu kegiatan dapat 

dikatakan sangat efektif apabila presentase efektivitas mencapai 100% ke 
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atas, kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai presentase 90-100%, kurang 

efektif 60-80%, dan tidak efektif apabila presentase kurang dari 60% (Fitriyah, 

2017). 

2.2 Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. 

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat 

terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga 

dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam 

menjaga kesehatan masyarakat, dimana mulai tahun 2018 penerimaan pajak rokok 

ini dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai 

pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus 

melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk 

adanya rokok ilegal. Dengan pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk 

mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. 

Tujuan pengenaan pajak sebagaimana umumnya dipahami adalah untuk 

mengumpulkan penerimaan negara untuk mendanai pengadaan barang dan jasa 

yang disediakan oleh pemerintah (Buchanan and Flowers, 1975). Sistem pajak 

digunakan untuk berbagai kepentingan, dan didalam sistem pajak terdapat 

Sumptuary Tax. Sumptuary Tax adalah jenis pajak yang dikenakan pada produksi, 

penjualan, atau konsumsi komoditas atau jasa tertentu dengan maksud untuk 

mengurangi konsumsi akhir atas barang dan jasa tersebut relatif terhadap barang 

dan jasa lainnya dalam perekonomian. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disahkan pada 18 

Agustus 2009 pajak rokok merupakan dana transfer untuk pemerintah daerah. 

Pajak rokok masuk dalam kategori pajak provinsi yang nantinya akan menjadi 

salah satu sumber pendapatan asli daerah. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat kebijakan baru yang memuat 

tentang pengalokasian dana pajak atau Earmarking Tax. Pengalokasian dana pajak 

atau Earmarking Tax adalah pengalokasian sejumlah penerimaan pajak untuk 

mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut.  

2.3 Keuangan Daerah 

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 156 ayat 1 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang 

dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Faktor 

keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan 

daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kemampuan pemerintah 

dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Sumber-sumber pendapatan yang dapat memberikan pemasukan kas 

daerah harus dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah; 

2. Dana Perimbangan; 
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3. Lain-lain Pendapatan. 

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, 

pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur 

daerahnya sendiri sesuai karakteristik dan kebutuhan daerahnya serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mendorong 

masyarakat agar dapat ikut berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses 

pembangunan. 

Alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah 

disebut dengan Dana Perimbangan. Pengertian dana perimbangan dalam Undang-

undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Antar 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan diartikan 

sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 

(APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari :  

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Umum  

3. Dana Alokasi Khusus 

Sumber pendanaan Dana Bagi Hasil seperti yang tertuang dalam point 1 terdiri 

atas: 

1. Bersumber dari Pajak: 
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a. Pajak Bumi dan Bangunan 

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

c. Pajak Penghasilan 

2. Bersumber dari Sumber Daya Alam: 

a. Kehutanan 

b. Pertambangan umum 

c. Perikanan 

d. Pertambangan minyak bumi 

e. Pertambangan gas bumi 

f. Pertambangan panas bumi 

Seluruh sumber pendanaan Dana Bagi Hasil yang melekat pada setiap 

urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan bagi 

daerah. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

dimaksud dengan 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. Dana Bagi 

Hasil (DBH) Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)  

Merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB 

yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan 

perdesaan dan Perkotaan. 

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Dana yang diterima oleh daerah yang langsung disalurkan ke rekening umum 

daerah penerima dengan nominal 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) 

untuk daerah provinsi, 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) 

untuk daerah kabupaten/kota dan 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. 

3. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh)  

Adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak 

Penghasilan, yaitu:  

1. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-undang 

mengenai Pajak Penghasilan.  

2. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang 

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan 

Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan yang 

berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) 

Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan 

mendukung dalam penelitian ini: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

1 Bayu 

Nugroho 

(2015) 

 Analisis 

Alokasi dan 

Pengelolaan 

Dana Bagi 

Hasil Cukai 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah deskriptif 

analitis 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa secara 

teknis penaglokasian dan 

pengelolaan DBHCHT di 

Kabupaten Kudus tahun 
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Hasil 

Tembakau 

(DBHCHT) di 

Kabupaten 

Kudus Tahun 

Anggaran 

2010-2012 

anggaran 2010-2012 sesuai 

dengan Peraturan Menteri 

Keuangan 

No.20/PMK.07/2009.  

Namun dalam segi 

efektifitas dan efisiensi 

penggunannya masih kurang 

optimal. Terdapat kendala 

yang dihadapi oleh 

pengelola DBHCHT 

diantaranya ketetapan waktu 

dalam penyusunan, 

pelaksanaan, pelaporan, 

kejelasan regulasi peraturan 

yang tidak sesuai dengan 

permasalahn di lapangan. 

2 Meliana 

Fitriyah 

(2017) 

Implementasi 

Kebijakan 

Penggunaan 

Dana Bagi 

Hasil Cukai 

Hasil 

Tembakau 

(DBHCHT) di 

Kabupaten 

Pamekasan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Dalam pelaksanaannya, 

DBHCHT di Kabupaten 

Pamekasan memang telah di 

implementasikan sesuai 

dengan peraturan yang ada, 

baik itu Peraturan Menteri 

Keuangan maupun Peraturan 

Gubernur Jawa Timur. 

Namun, masih saja ditemui 

permasalahan-permasalahan 

yang tidak dapat dipungkiri 

sering terjadi di lingkup 

pelaksana kebijakan dalam 

hal ini adalah SKPD yang 

memunyai kegiatan yang 
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didanai oleh DBHCHT. 

Seperti ketidaksesuaian 

antara anggaran dan 

oengadaan atau kegiatan di 

lapangann, sehingga 

menimbulan kesan “anggaran 

siluman”. Meski tidak semua 

SKPD yang memiliki 

kegiatan yang dianai oleh 

DBHCHT melakukan 

manipulasi anggaran, namun 

hal ini menyebabkan 

kegiatan yang dibiayai oleh 

DBHCHT semakin sarat 

kecurigaan dari masyarakat. 

3 Willy 

Irmawan 

(2018) 

Analisis 

Penyerapan 

Dana Bagi 

Hasil Cukai 

Tembakau 

Tahun 

Anggaran 

2015 di 

Kabupaten 

Kudus  

Penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

kualitatif 

Peraturan Bupati Kudus No. 

32 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Kabupaten 

Kudus terbit karena didalam 

Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 20/PMK.07/2009 

tentang Penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dan Sanksi Atas 

Penyalahgunaan Alokasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau tidak ada aturan 

yang jelas dalam mekanisme 

pengelolaan dan penggunaan 
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DBHCHT serta kelompok 

kegiatan yang tercantum juga 

masih bersifat umum serta 

terdapat beberapa point di 

dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang tidak sesuai 

dengan karakteristik 

Kabupaten Kudus Maka dari 

itu, Peraturan Bupati Kudus 

No. 32 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Kabupaten 

Kudus ini terbit adalah 

sebagai pedoman 

penggunaan DBHCHT yang 

sesuai dengan kebutuhan, 

prioritas dan karakteristik 

Kabupaten Kudus. Dalam 

Peraturan Bupati Kudus No. 

32 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Kabupaten 

Kudus menjelaskan 

bagaimana tata cara 

pengelolaan dan penggunaan 

DBHCHT di Kabupaten 

Kudus. 

4 Cahya   

Rolisa, 

Implementasi 

Kebijakan 

Metode 

Penelitian 

Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam pemanfaatan 
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Agus 

Suharsono, 

Abdul 

Kholiq 

Azhari 

(2014) 

 

Penggunaan 

Dana 

Bagi Hasil 

Cukai 

Hasil 

Tembakau 

(DBHCHT) di 

Kabupaten 

Jember 

Kualitatif yang 

menggunakan 

tipe penelitian 

deskriptif 

analitis 

 

 

DBHCHT telah berupaya 

mengelola sesuai dengan 

implementasi dari PMK 

No.20/PMK.07/2009.  

Namun dalam kegiatan 

lapangan belum benar-benar 

mengimplementasikan 

peraturan tersebut, masih 

terjadi penyimpangan dalam 

penggunaannya. Dalam 

penelitian ini dijelaskan 

bahwa pengukuran 

keberhasilan program 

selama ini hanya berdasar 

pada capaian kinerja 

menurut enyerapan 

anggaran, bukan 

berdasarkan pada dampak 

positif yang diterima 

masyarakat. 

5 Ganda 

Nugraha, 

Susi 

Sulandari, 

Ari Subowo 

(2014) 

Manajemen 

Pengelolaan 

Dana Bagi 

Hasil Cukai 

Hasil 

Tembakau di 

Kabupaten 

Kudus 

Manajemen 

pengelolaan 

dana bagi hasil 

cukai hasil 

tembakau di 

Kabupaten 

Kudus 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

menjabarkan bahwa tidak 

semua program yang sesuai 

dengan peraturan Bupati 

Nomor 4 Tahun 2014, pada 

program peningkatan 

kualitas bahan baku 

misalnya, karena di 

Kabupatem Kudus 

merupakan daerah penghasil 

rokok, bukan penghasil 
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deskriptif tembakau, pada pelaksanaan 

program dan kegiatan 

dilapangan sesuai dengan 

peraturan Bupati Nomor 4 

tahun 2014 khusunya SKPD 

terkait pelaksanaan 

pengelolaan DBHCHT DI 

Kabupaten Kudus belum 

sepenuhnya mencapai 

sasaran kegiatan tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari 

pelaksanaan pengelolaan 

DBHCHT di Kabupaten 

Kudus pada tahun anggaran 

2014 semester pertama yang 

dibuat oleh SEKDA dan 

dipertanggung jawabkan 

kepada Bupati bahwa dari 

keseluruhan anggaran 

pelaksanaannya hanya 

terserap 1,37% saja. 

6 Nurul Dyah 

Ayu 

Purwanti, 

Achmad 

Lutfi 

(2018) 

Evaluation 

Of Revenue 

Allocation 

Policy For 

Cigarette Tax 

post-positivist 

approach 

The implementation of the 

cigarette tax policy by using 

the piggyback tax system 

that has been running during 

2014-2017 has run quite 

well. The allocation problem 

contained in the 

implementation of cigarette 

tax is caused by the 

provincial government in 
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relation to the delay in the 

sharing of reports to the 

regency/municipality. The 

formula used by the central 

government in calculating 

the distribution of cigarette 

tax is not yet in accordance 

with the basis of the 

cigarette tax, which is based 

on consumption, which 

raises the problem of justice 

for the regions. The best 

cigarette tax policy 

alternative to be applied is 

an alternative to the cigarette 

tax as a "real" local tax at 

the province level that is 

collected by the local 

government, not central 

government. 

7 Maisarah 

Putriyandri 

Atsani, 

Murwendah 

(2019) 

The 

Implementation 

of Earmarking 

Tax Policy on 

Cigarett e Tax 

in West Java 

Province 

qualitative Based on the results of this 

study, there are several 

factors causing the 

incapability of earmarking 

tax policy on cigarett e tax 

to reduce the prevalence of 

smoking. These factors are: 

(1) cigarett e tax in regions 

has not been utilized 

according to the allocation, 

that is for health services; 
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(2) The controlling function 

of earmarking tax policy on 

cigarette tax is only limited 

to budgeting, not yet 

contend with the utilization 

of tax revenues according to 

its earmarking. In addition, 

there are other factors 

considered as the cause of 

high smoking prevalence in 

Indonesia, namely (1) the 

relatively cheap price of 

cigarett es compared to 

people’s rising income, 

frequent cigarett e 

advertising, and smoking 

culture in the community; 

(2) the increase in current 

cigarett e prices is ineffi 

cient in reducing the 

smoking prevalence, and (3) 

policies to control cigarett e 

consumption cannot only 

come from one institution; it 

requires collaboration 

between tax policy and non-

tax policy 

 

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kemudian persamaan 



26 
 

 
 

penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Bayu Nugroho (2015), 

Cahya Rolisa, Agus Suharsono, Abdul Kholiq Azhari (2014), Ganda Nugraha, 

Susi Sulandari, Ari Subowo (2014), Willy Irmawan (2018).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengenai fokus 

penelitian, penelitian ini memfokuskan pada penyerapan anggaran dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bayu 

Nugroho (2012) difokuskan pada manajemen pengalokasian dan pengelolaan 

DBHCHT. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Rolisa, Agus Suharsono, Abdul 

Kholiq Azhari (2014) membahas mengenai implementasi kebijakan penggunaan 

DBHCHT dan hasilnya masih belum dapat terlaksana dengan baik dan masih 

terdapat penyimpangan dalam implementasinya. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Meliana Fitriyah (2017) adalah metode penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Fokus penelitian Ganda Nugraha, 

Susi Sulandari, Ari Subowo (2014) adalah manajemen pengelolaan dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Willy Irmawan (2018) berfokus pada kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dan penggunaan DBHCHT tahun anggaran 

2015 berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, faktor yang menjadi 

kendala dalam pengelolaan dan penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2015, dan 

upaya pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dan penggunaan 

DBHCHT tahun anggaran 2015. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung didasarkan 

pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 
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Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku, kemudian turunannya adalah 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya 

peraturan tersebut, maka daerah penerima alokasi DBHCHT khususnya 

Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan 

karakteristik, kondisi, potensi yang ada di Kabupaten Temanggung, dimana 

terkadang peraturan yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi 

permasalahan terkait dengan penggunaan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan 

maupun dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan di atas maka 

kerangka pemikiran penelitiannya sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Fakta yang ditemui: 

1. Pengelolaan DBHCHT oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung 

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

2. Kegiatan otonomi daerah yang didanai melalui DBHCHT 

DBHCHT dapat terserap 
secara maksimal untuk 

pembangunan daerah 

Kesesuaian 
pelaksanaan dengan 
peraturan 

Penyerapan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung 



 

28 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kombinasi. Sugiyono (2011:19) mengatakan bahwa metode penelitian 

kombinasi adalah mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode 

penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif untuk digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang 

komprehensif untuk menjawab masalah penelitian.”  

“Secara spesifik penelitian ini mengarah pada model penelitian kombinasi 

concurrent triangulation stategy (Campuran berimbang), dimana model penelitian 

ini menggabungkan data yang diperoleh dengan cara dicampur dalam waktu yang 

sama.“Dalam hal ini metode peneliti menggunakan metode kuantitatif dan 

kualitatif secara bersama-sama dan berimbang, baik dalam pengumpulan data 

maupun analisisnya, kemudian membandingkan data yang diperoleh. Metode 

kuantitatif yang dimaksud adalah dengan menganalisis laporan keuangan dan 

metode kualitatif adalah dengan menganalisis hasil wawancara dengan pihak 

terkait. Metode ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian penulis karena 

penelitian kombinasi sesuai dengan penelitian penulis karena mendeskripsikan 

mengenai DBHCHT di Kabupaten Temanggung dan peran DBHCHT untuk 

kemajuan daerah di Kabupaten Temanggung.  
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3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian  

3.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus awal penelitian ini sebagai jembatan peneliti menjaring data di 

lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerimaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

2. Bagaimana pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

3. Bagaimana pemanfaatan DBHCHT untuk mendanai kegiatan pemerintahan 

di Kabupaten Temanggung? 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul “Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau di Kabupaten Temanggung” dilaksanakan di wilayah 

pemerintahan Kabupaten Temanggung, tepatnya pada institusi atau lembaga 

yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaaan DBHCHT. Kabupaten 

Temanggung dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan kota Temanggung 

merupakan salah kota penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau yang 

besar di Jawa Tengah. 

3.3 Sumber Data Penelitian   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekuder.”Sugiyono (2015:225) menjelaskan bahwa data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Berikut ini adalah tabel jenis data dan sumber data menurut sumbernya yang 

terkait dengan penelitian ini, antara lain: 
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Tabel 3.1 Jenis Data dan Sumber Data Menurut Sumbernya 

Jenis Data Sumber Data 

Publikasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang 

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah  

Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 

Publikasi statistik perkebunan Indonesia tahun 2016-

2018 

Direktorat Jenderal 

Perkebunan Kementrian 

Pertanian Republik 

Indonesia 

Publikasi Kabupaten Temanggung Dalam Angka  

Badan Pusat Statistik 

Kabupaten 

Temanggung 

Wawancara SKPD terkait 
Pemerintah Kabupaten 

Temanggung 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Observasi, merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila 

responden tidak terlalu besar. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

melakukan observasi pada Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten 

Temanggung untuk memastikan bahwa terdapat masalah mengenai 

penyerapan DBHCHT tahun. 

2. Wawancara, merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab, dapat dengan cara bertatap muka ataupun 

tanpa tatap muka melalui media telekomunikasi. Dalam penelitian ini, 
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peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak 

yang terkait dalam pengelolaan dan penggunaan DBHCHT. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan terhadap Biro Perekonomian Sekretaris Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

3. Studi kepustakaan dan penelusuran data online, yaitu dengan membaca buku, 

jurnal penelitian, dokumen-dokumen, Undang-undang yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mencari teori-

teori dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 

Sedangkan penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses 

internet untuk mencari  sumber data yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilaksanakan. Studi dokumen, merupakan metode pengumpulan data 

yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dengan membaca 

buku, jurnal, dokumen, undang-undang, dokumen pemerintah, data pada 

website yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.Dokumentasi, 

merupakan catatan-catatan peristiwa yang dapat berupa tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapat adalah berupa laporan 

realisasi DBHCHT tahun 2016-2018 di Kabupaten Temanggung dan 

dokumentasi pada saat melakukan wawancara kepada subyek penelitian. 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 
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sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data tersebut (Moleong, 2007:330).”Jenis triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik yang berbeda. 

“Teknik yang dipilih penulis dengan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Temanggung dengan hasil 

wawancara dengan SKPD penerima alokasi, kemudian membandingkan kembali 

antara hasil wawancara dengan laporan realisasi DBHCHT di Kabupaten 

Temanggung. Adapun desain triangulasi dalam penelitian ini seperti gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Model Desain Triangulasi Teknik 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan 

adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis kuantitatif menggunakan 

statistik deskriptif. Sugiyono (2011:199) menjelaskan bahwa statistik deskriptif 

Wawancara dengan 

Sekretariat DBHCHT 

Kabupaten Temanggung 

Wawancara dengan SKPD 

penerima alokasi DBHCHT 
Kabupaten Temanggung 

Laporan realisasi pada 

Sekretariat DBHCHT dan 

Laporan realisasi pada 

SKPD penerima alokasi 

DBHCHT 
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adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi di mana sampel diambil. Di dalam statistik deskriptif antara lain 

penyajian datanya melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus median, dan mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan 

desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan 

standar deviasi, perhitungan prosentase. Metode analisis data kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dalam penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi dan kemudian 

dikategorikan, dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam 

pola, memilih mana yang pentting yang kemudian dibuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri. 

 “Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif karena peneliti 

ingin mendeskripsikan mengenai DBHCHT di Kabupaten Temanggung, peran 

DBHCHT untuk  kemajuan daerah. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode 

analisis statistik deskriptif yang digunakan sebagai alat olah data hasil laporan 

penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Wilayah  

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa 

Tengah, dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 

43,437 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 

110
o
23'-110

o
46'30'' bujur Timur dan 7

o
14'-7

o
-7

o
32'35'' Lintang Selatan dengan 

luas wilayah 870,65 Km2 (87,065 Ha). Batas-batas administratif Kabupaten 

Temanggung di Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan 

Kabupaten Semarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Magelang, di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Magelang, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Wonosobo. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 

3 jalur pusat kegiatan ekonomi yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), 

dan Purwokerto (134 Km).  

 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Temanggung 

Sumber:https://laman.gambartemanggungkab.go.id/info/detail/2/21/peta-kab 

temanggung.html“ 
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“Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan dua musim 

yaitu musim kemarau antara Bulan April sampai dengan September dan musim 

penghujan antara Bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan 

tahunan pada umumnya tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada 

umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20C-30C. 

Daerah berrhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu 

(Lereng”Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta 

Kecamatan Candiroto. Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk 

dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan 

atau depresi raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, dibagian Selatan dan 

Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3,260 mdpl) dan 

Gunung Sindoro (3,151 mdpl). Di bagian utara dibatasi oleh sebuah 

pegunungan kecil yang membujur dari Timur laut kearah Tenggara. Secara 

geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, 

perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-

70% (landai sampai dengan sangat curam), sebagian wilayah Kabupaten 

Temanggung berada pada ketinggian 500m-1450m (24,3%), luasan areal ini 

merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang 

terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah. 

4.1.2 Kondisi Industri Tembakau dan Alokasi Cukai Hasil Tembakau di 

Kabupaten Temanggung 

“Kabupaten Temanggung merupakan salah satu di provinsi Jawa 

Tengah  yang wilayahnya sebagian besar berada di ketinggian antara 500m-

1450m di atas permukaan air laut. Bentuk wilayahnya merupakan cekungan 
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atau depresi, yang artinya rendah dibagian tengah, sedangkan sekelilingnya 

berbentuk pegununggan, bukit atau gunung. Dengan letak geografis yang 

berada pada dataran tinggi dengan suhu udara antara 18°C–28°C dan curah 

hujan antara 1.000–3.100 mm/tahun menyebabkan tanah subur sehingga 

tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten 

Temanggung diantaranya tanaman kopi, cengkeh, kelapa, kapok, aren, kakao, 

kayu manis, lada, jahe, kapulaga, kemukus, kunyit, tembakau, panili, tebu, 

nilam dan melinjo”. 

Industri tembakau mempunyai peran yang penting dalam perekonomian 

nasional maupun regional, di dalam industri ini mempunyai multiplier effect 

yang luas antara lain penyediaan lapngan kerja, penyerapan tenaga kerja, 

meningkatkan alokasi negara dan menciptkan beberapa mata rantai, Multiplier 

effect yang diperoleh dari agribisnis tembakau ini memberikan dampak pada 

kontribusi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. 

Tabel 4.1 Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat 

Menurut Kabupaten dan Keadaan Tanaman di Jawa Tengah 

Tahun 
Provinsi – 

Kabupaten 

Luas Area (Ha) Produksi 

(Ton) 
Produktivitas 

Jumlah 

Petani Tanam Panen 

2016 Temanggung 17.021 16.821 6.041 359 56.736 

 Jawa Tengah 42.794 40.453 27.924 690 111.051 

2017 Temanggung 16.093 16.058 9.983 622 54.368 

 Jawa Tengah 45.085 44.919 38.341 854 117.633 

2018 Temanggung      

Sumber: Buku Statistik Perkebunan Tembakau Indonesia 2016-2019 

Berdasarkan tabel 4.1, total luas area produksi tembakau di Jawa 

Tengah dalam 3 tahun terakhir ada pada tahun 2017 dengan total luas sebesar 

45.085 Ha, total produksinya sebesar 38,341 Ton, dan total petani tembakau 
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sebanyak 117,633 orang. Untuk produksi terbesar di Jawa Tengah adalah 

Kabupaten Temanggung dengan luas area perkebunan sebesar 16,093 Ha dan 

luas panen sebesar 16,058 Ha, produksinya sebesar 9,983 Ton dan jumlah 

petani terbesar berjumlah 54,368 orang. Hal ini membuktikan bahwa hampir 

50% industri tembakau rajangan berada di Kabupaten Temanggung, sehingga 

membuat Kabupaten Temanggung menjadi salah satu tulang punggung dalam 

penerimaan cukai hasil tembakau Jawa Tengah. 

Sebagai salah satu kota penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah 

maupun Nasional, harga tembakau Temanggung berkisar mencapai 

Rp.60.000/kg, bahkan jika iklim mendukung harga bisa mencapa 

Rp.150.000/kg dan untuk mutu tembakau srinthil mencapai Rp.850.000/kg. 

Salah satu bahan baku rokok yang ada saat ini salah satunya adalah tembakau 

Temanggung, dimana tembakau tersebut memberi rasa dan aroma yang khas. 

Komposisi tembakau Temanggung dalam racikan (blend) rokok kretek yang 

ada saat ini sekitar 12-24%. Nilai ekonomi yang tinggi menyebabkan daya 

saing tembakau Temanggung terhadap komoditas lain juga menjadi tinggi. 

Keunggulan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi petani untuk 

membudidayakan tembakau. Selain sebagai alat penyerap tenaga kerja, industri 

tembakau juga menjadi sumber alokasi kas negara yang besar jumlahnya. 

Sumber alokasi ini berupa pita cukai yang terdapat pada hasil produksi industri 

tembakau. Semakin besar jumlah hasil produksi dari industri tembakau, maka 

semakin besar pula cukai yang disetor kepada negara. Pita cukai rokok ini 

digolongkan sesuai jenis hasil produksi industri tembakau dan nilainya pun 
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berbeda-beda. Adapun jenis hasil industri tembakau yang terdapat pita cukai 

rokok dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. SKM (Sigaret Kretek Mesin) rokok yang proses pembuatannya 

menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam 

mesin pembuat rokok dan output yang dihasilkan mesin pembuat rokok 

berupa rokok batangan. 

2. SKT (Sigaret Kretek Tangan) rokok yang proses pembuatannya dengan cara 

digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu 

sederhana. 

3. Rokok Klobot rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung. 

4.2 Hasil Penelitian 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau (DBHCHT) merupakan dana 

yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Dana Bagi Hasil (DBH) secara umum 

yakni konsep otonomi daerah dan desentralisasi.”Konsep tersebut dijabarkan 

dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan 

Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang 

nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya adalah 

pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur semua urusan rumah 

tangga sendiri kecuali dalam empat sektor yakni sektor pertahanan dan keamanan, 

politik luar negeri, kebijakan moneter, dan agama. Salah satu konsekuensi adanya 

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut adalah pelimpahan 

kekuasaan dan tugas dalam hal keuangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah 

daerah. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka Undang-undang Tentang 
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Otonomi Daerah yakni Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan 

diperbaharui melalui Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-undang nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menyatakan 

bahwa kegiatan otonomi daerah mewajibkan adanya perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah meliputi pembagian keuangan 

yang adil, transparan dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan 

potensi daerah. Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (19) 

menjelaskan bahwa: dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Kemudian dijelaskan kembali dalam Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 tahun 

1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah pasal 10 ayat (1) tentang dana perimbangan, dimana dana perimbangan 

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

“Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
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kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya didalam 

Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah pasal 11 ayat (2) merinci Dana Bagi Hasil bersumber dari 

pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian pasal 11 ayat (3) 

merinci Dana Bagi Hasil Bersumber dari Sumber Daya Alam, yaitu kehutanan, 

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas 

bumi, dan pertambangan panas bumi. 

“Namun, didalam undang-undang tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak mencantumkan pendapatan 

negara dari cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber dana bagi hasilnya. 

Jika dilihat dari konsep dana bagi hasil sebagai bagian dari dana perimbangan 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, seharusnya cukai 

hasil tembakau masuk kedalam Undang-undang Perimbangan Keuangan. 

Realitanya, DBHCHT diatur secara terpisah dalam Undang-undang Cukai tahun 

2007 pasal 66A tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dimana 

pasal 66A ayat (1) menjelaskan bahwa alokasi negara dari cukai hasil tembakau 

yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil 

tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan 

kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi 

ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

Kemudian ayat (2) menjelaskan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

sebagaimana ditetapkan berdasarkan realisasi alokasi cukai hasil tembakau pada 
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tahun berjalan. Ayat (3) menjelaskan bahwa Gubernur mengelola dan 

menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana 

bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-

masing berdasarkan besaran kontribusi alokasi cukai hasil tembakaunya. Ayat (4) 

menjelaskan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 

30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) 

untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk 

kabupaten/kota lainnya. 

Merujuk pada peraturan tersebut, konsep dana bagi hasil untuk cukai hasil 

tembakau sebagai dana perimbangan sendiri kurang jelas, regulasi tentang 

pelaksanaan DBHCHT bisa menyebabkan masalah konspetual karena Menteri 

Keuangan selaku pembuat peraturan tentang pelaksanaan DBHCHT selalu 

merujuk pada perundang-undangan tentang otonomi daerah sebagai salah satu 

dasar pertimbangannya.  

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Temanggung dalam rangka pengelolaan kegiatan DBHCHT. Berikut ini 

merupakan tahap-tahap sebelum dilaksanakannya kegiatan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung: 

 

 

 

Gambar 4.2 Alur pelaksanaan kegiatan DBHCHT 

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung 

KEMENKEU Gubernur 

Bupati Sekretariat 

DBHCHT 
TAPD SKPD 
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Gambar 4.2 menjelaskan mengenai mekanisme pengalokasian DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung. Dimulai dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

membuat usulan anggaran dan menyampaikan rancangan program kegiatan 

masing-masing dengan outputnya dalam bentuk Draf Rencana Program Kegiatan 

DBHCHT, Kemudian dari SKPD dan TAPD mengadakan konsolidasi rancangan 

program kegiatan tersebut dan juga dilakukan DESK khusus DBHCHT yang 

difasilitasi oleh Sekretariat DBHCHT Kabupaten Temanggung (bagian 

Perekonomian) bersama Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (TAPD). Desk ini 

dilakukan untuk mensinkronkan rencana kegiatan di masing-masing SKPD 

Pengguna DBHCHT dengan ketentuan yang berlaku dan batas plafond yang 

tersedia. Program Kegiatan DBHCHT tersebut selanjutnya dikirimkan kepada 

Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian. Selama kurang lebih satu minggu 

konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati kepada Gubernur melalui 

Kabag Perekonomian yang kemudian diserahkan/disampaikan kepada Gubernur 

dan dilanjutkan kepada MENKEU melalui DJPK. Dalam waktu sekitar kurang 

lebih satu bulan penyampaian alokasi DBHCHT yang sudah dibahas antara 

Gubernur dengan Tim Panitia Anggaran maka apabila usulan tersebut disetujui, 

KEMENKEU melalui DJPK ke Gubernur dan dilanjutkan kepada Bupati untuk 

menyerahkan uang yang ada di kas daerah dan kemudian disalurkan kepada 

SKPD-SKPD yang bersangkutan sesuai jumlah dari usulan tersebut dengan 

bentuk Draf. Setelah alokasi sudah dapat diketahui maka SKPD-SKPD terkait 

dapat melaksanakan program kegiatan sesuai alokasi DBHCHT dengan kurun 



 
43 

 

 
 

waktu dua semester, langkah berikutnya yaitu pelaporan program kegiatan dan 

realisasi DBHCHT dari SKPD kepada Bupati melalui Kabag Perekonomian 

dengan tenggang waktu kurang lebih satu hari. Kemudian Bupati melaporkan 

kegiatan DBHCHT kepada Kemenkeu DJPK melalui Gubernur selama kurun 

waktu satu bulan dengan output Dokumen Laporan Kegiatan. Setelah itu 

diteruskan kembali laporan kegiatannya kepada Bagian Perekonomian selaku 

Sekretariat DBHCHT dan SKPD untuk diarsipkan. 

4.2.1 Pengalokasian dan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

Sebelum program DBHCHT terlaksana, setiap tahun Pemerintah 

Kabupaten Temanggung menggelar sebuah pertemuan yang bertujuan untuk 

membahas program prioritas penggunaan DBHCHT di Kabupaten 

Temanggung, dimana dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan 

permasalahan yang terkait dengan lima program utama tersebut kemudian 

dipilah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sehingga dapat didanai 

menggunakan DBHCHT. Berikut ini merupakan tabel alokasi dan realisasi 

dalam 3 tahun terakhir: 

Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi DBHCHT Kabupaten Temanggung 

Tahun Anggaran 2016-2018 

kegiatan 
2016 2017 2018 

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Peningkatan Kualitas 

Bahan Baku 
15.638.487.500 10.491.822.172 7.988.640.000 7.037.027.910 7.425.000.000 6.637.507.194 

Pembinaan Industri - - - - 100.000.000 98.748.600 

Pembinaan Lingkungan 

Sosial 
   8.900.161.900    8.657.941.593   25.456.353.850   14.151.335.281   25.684.703.000   25.159.198.787  

Sosialisasi Ketentuan 

Dibidang Cukai 
7.426.801.108 190.901.245 1.262.115.900 225.200.180 145.657.300 140.073.000 

Pemberantasan Barang 

Kena Cukai Ilegal 
98.171.000 94.778.500 198.840.000 125.732.000       200.000.000       183.100.700  

Total 32.063.621.508 19.435.443.510 34.905.949.750 21.539.295.371 33.555.360.300 32.218.628.281 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019( Data diolah) 
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Berdasarkan data diatas, alokasi program peningkatan kualitas bahan 

baku di Kabupaten Temanggung dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi, 

alokasi terbesar ada pada tahun 2016 dengan nominal Rp.15.638.487.500. 

Selain alokasinya terbesar, realisasi terbesar juga ada pada tahun 2016 yakni 

sebesar Rp.10.491.822.172. Program Pembinaan industri pada tahun 2018 

dilaksanakan oleh DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten Temanggung, 

tahun tersebut merupakan tahun pertama instansi tersebut untuk menerima 

alokasi DBHCHT, pengalokasian untuk tahun 2018 sendiri cenderung kecil 

dikarenakan instansi tersebut ditunjuk untuk memprioritaskan pelaksanaan 

industri kecil tembakau di kabupaten temanggung. Alokasi program pembinaan 

lingkungan sosial dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, alokasi dan realisasi terbesarnya ada pada tahun 2018 dengan 

alokasi sebesar Rp.25.684.703.000 dan realisasi sebesar Rp.25.159.198.787. 

Didalam program pembinaan lingkungan sosial terdapat beberapa bidang 

kegiatan antara lain bidang kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup. Pada program 

pembinaan lingkungan sosial mengalami kenaikan alokasi disebabkan karena 

pada tahun 2018 diprioritaskan hampir 50% alokasi DBHCHT yang ada 

Kabupaten Temanggung digunakan untuk membiayai program dibidang 

kesehatan, sehingga alokasi untuk tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup 

besar. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai di Kabupaten Temanggung 

3 tahun terakhir mengalami penurun alokasi. Alokasi terbesar ada pada tahun 

2016, hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut ada alokasi untuk 
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kegiatan fasilitas lembaga penyiaran publik televisi dan radio lokal yang 

berkaitan dengan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dengan nominal sebesar 

Rp.6.993.352.500, sehingga pada tahun 2016 alokasi untuk program sosialisasi 

ketentuan dibidang cukai cukup besar sebesar Rp.7.426.801.108. Untuk 

program pemberantasan barang kena cukai illegal dalam 3 tahun terakhir 

mengalami kenaikan setiap tahunnya baik dari segi alokasi maupun 

realisasinya. Alokasi secara berurutan mulai tahun 2016-2018 sebesar 

Rp.98.171.000, Rp.198.840.000, Rp.200.000.000 dan realisasi secara berurutan 

mulai tahun 2016-2018 sebesar Rp.94.778.500, Rp.125.732.000, 

Rp.183.100.700.   

Berdasarkan nominal yang dialokasikan, program prioritas DBHCHT 

tahun 2016 adalah program peningkatan kualitas bahan baku, program prioritas 

DBHCHT tahun 2017 adalah program pembinaan lingkungan sosial, dan 

program proritas DBHCHT tahun 2018 adalah program pembinaan lingkungan 

sosial. Total alokasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Temanggung 

pada tahun 2016-2018 untuk pelaksanaan program DBHCHT mengalami 

fluktuasi, alokasi terbesar ada pada tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp.  

34.905.949.750, namun untuk penyerapan anggaran terbesar ada pada tahun 

2018 dengan nominal sebesar Rp.32.218.628.281. Persentase serapan dari total 

alokasi yang ada dari tahun 2016-2018 tersebut secara berurutan adalah 

61%,62%,96%. 
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4.2.1.1 Pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

Secara garis besar pengalokasian dan penggunaan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung dari tahun 2016-2018 didasarkan pada peraturan 

PERMENKEU yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 

Tentang Perubahan Atas 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 untuk pelaksanaan tahun anggaran 2016, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pelaksanaan tahun 

anggaran 2017, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pelaksanaan tahun 

anggaran 2018. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa DBHCHT 

digunakan untuk mendanai program/kegiatan diantaranya peningkatan 

kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 

sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena 

cukai ilegal.  

Setelah mendapatkan dana alokasi DBHCHT, Sekretariat Daerah 

Bagian Perekonomian Kabupaten Temanggung melalui Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan kepada SKPD yang terkait 

dengan 5 program utama tersebut. Semisal alokasi DBHCHT untuk Tahun 

anggaran 2018 terbit di bulan Desember, perencanaan Sekda dibuat sejak 
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bulan Juni-Agustus, perencanaan tersebut menggunakan angka asumsi tahun 

sebelumnya. Setelah menerima alokasi DBHCHT, masing-masing SKPD 

menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kemudian melaksanakan 

program-program, lalu SKPD setiap triwulannya menyampaikan realisasi 

kegiatan tersebut. 

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh 

Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, peningkatan 

tersebut merupakan tidak lepas dari penerimaan cukai hasil tembakau 

yang juga terus meningkat dan sisa lebih anggaran atau SILPA tahun 

sebelumnya yang diakumulasikan pada tahun berjalan. Berikut ini merupakan 

grafik penerimaan alokasi DBHCHT di Kabupaten Temanggung tahun 2016-

2018: 

 Gambar 4.3 Penerimaan DBHCHT Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2016-2018 

Sumber:DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 (Data diolah)  

Selama kurun waktu 2016 hingga 2018 peningkatan terbesar 
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34.905.949.750 dengan selisih Rp.2.842.328.242 dari penerimaan 

sebelumnya yaitu tahun 2016 dengan nominal Rp.32.063.621.508. Di tahun 

2018 terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 

Rp.33.555.360.300 dengan selisih penerimaan sebesar Rp.1.350.589.450 dari 

tahun sebelumnya. Dari lima program pokok DBHCHT yang ada, alokasi 

terbesar di Kabupaten Temanggung untuk setiap tahun adalah program 

pembinaan lingkungan sosial, alokasi tersebut cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Untuk program yang lain daripada program inti tersebut digunakan 

sesuai dengan prioritas daerah dalam menggunakan anggaran DBHCHT yang 

sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan. 

4.2.1.2 Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

Penggunaan DBH Pajak memiliki sifat umum (block grant) yang 

berarti bahwa daerah dapat mengalokasikan untuk apa saja sesuai dengan 

kebutuhan dan  prioritas daerah, kecuali untuk DBHCHT yang memiliki sifat 

khusus (specific grant) dengan pengertian bahwa penggunaannya ditentukan 

oleh pemerintah. DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan 

Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai, Pemberantasan 

Barang Kena Cukai Ilegal. Berikut ini merupakan penggunaan DBHCHT di 

Kabupaten temanggung tahun anggaran 2016-2018: 
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Gambar 4.4 Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2016-2018 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 ( Data diolah) 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa selama periode 2016-2018 dari 

lima program yang di danai oleh DBHCHT, pemanfaatan DBHCHT dalam 

tiga tahun terakhir di Kabupaten Temanggung untuk program peningkatan 

kualitas bahan baku mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 

Rp.10.350.709.167 dari total akumulasi selama tiga tahun. Penyebab 

tingginya alokasi pada tahun 2016 karena adanya kegiatan belanja hibah 

pembangunan jalan usaha tani dengan nominal Rp.4.000.000.000 dan 

pemupukan berimbang pada diversifikasi tanaman kopi dan lahan tembakau 

sebesar Rp.9.970.102.000 atau jika dipersentasekan sebesar 35% dan 88% 

dari total alokasi peningkatan kualitas bahan baku tahun 2016. Kemudian 

untuk tahun 2017 mengalami penurunan karena pada tahun-tahun tersebut 

kegiatan yang bernilai besar hanya pemupukan berimbang pada tanaman 

tembakau dengan nominal Rp.6.000.000.000 atau sebesar 72% dan 
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pengadaan alat mesin pertanian sebesar Rp.1.000.000.000 atau sebesar 12% 

dari alokasi program peningkatan kualitas bahan baku tahun 2017. Untuk 

tahun 2018 mengalami penurunan dengan kegiatan yang sama yakni 

pemupukan berimbang pada tanaman tembakau dengan nominal 

Rp.5.525.000.000 atau sebesar 79% dan pengadaan alat mesin pertanian 

sebesar Rp.1.000.000.000 atau sebesar 14% dari alokasi program peningkatan 

kualitas bahan baku tahun 2018. 

Program pembinaan Industri dalam tiga tahun terakhir mengalami 

kenaikan walaupun nominalnya tidak terlalu besar hanya Rp.100.000.000. 

Kenaikan tersebut terjadi di tahun 2018 yang disebabkan karena 

berkembangnya industri tembakau di Kabupaten Temanggung, maka 

Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai menganggarkan untuk kegiatan 

pembinaan industri sebagai upaya untuk memfasilitasi para pengusaha 

tembakau agar dapat berkembang.  

Program pembinaan lingkungan sosial dalam periode tiga tahun 

terakhir mengalami peningkatan yang besar, peningkatan alokasi anggaran 

pada tahun 2017 disebabkan karena dilaksanakannya pengadaan barang fisik 

dan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat umum berupa pengobatan di 

puskesmas yang menyebabkan membangkaknya alokasi anggaran bidang 

kesehatan untuk program pembinaan lingkungan sosial. Kemudian untuk 

tahun 2018 alokasi untuk program pembinaan lingkungan sosial semakin 

meningkat, peningkatan tersebut disebabkan perubahan Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 28 tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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222 tahun 2017 yang mana didalam peraturan terbaru tersebut terdapat 

instruksi bahwa penerimaan yang diterima oleh daerah 50% diwajibkan untuk 

membiayai program kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada 

tahun 2018 sebesar Rp.10,771,728,000 atau dengan persentase sebesar 42% 

dari total alokasi tahun 2018 digunakan untuk membiayai program Jaminan 

Kesehatan Nasional. Pada tahun tersebut terjadi pergeseran prioritas 

anggaran, yang mana pada tahun sebelumnya hanya difokuskan pada 

pengadaan sarana dan prasarana bidang kesehatan, untuk tahun 2018 

ditambah lagi dengan pembiyaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal 

tersebut yang menyebabkan semakin membengkaknya alokasi program 

pembinaan lingkungan sosial setiap tahun. 

Untuk program sosialisasi  ketentuan dibidang cukai dalam tiga 

tahun mengalami penurunan, untuk tahun 2016 merupakan tahun dengan 

alokasi yang terbesar dikarenakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga 

penyiaran publik televisi dan radio lokal yang bernilai sebesar 

Rp.6.993.352.500 atau 94% dari total alokasi sosialisasi kegiatan dibidang 

cukai. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.1,262,115,900, 

nominal penurunan tersebut masih tinggi dibandingkan tahun 2018, hal 

tersebut disebabkan karena sebesar Rp.998.312.000 atau 79% dari total 

anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan LED 

Videotron. Untuk tahun 2018 merupakan tahun dengan nominal terkecil 

untuk program sosialisasi ketentuan dibidang cukai dengan nominal 
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Rp.200,000,000 dikarenakan tahun tersebut hanya menyelenggarakan 

kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dalam bentuk forum tatap muka.  

Program DBHCHT yang terahir adalah kegiatan pemberantasan 

barang kena cukai illegal, dalam 3 tahun terakhir alokasi yang diberikan 

untuk program tersebut cenderung meningkat, alokasi yang terbesar ada pada 

tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp.200,000,000. Alokasi tersebut 

meningkat disebabkan seiring dengan berkembangnya industri hasil 

tembakau yang diiringi juga dengan meningkatnya barang-barang illegal dari 

industri hasil tembakau yang perlu diawasi keberadaannya.  

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Biro Perekonomian 

Sekretariat Daerah selaku koordinator DBHCHT menetapkan enam SKPD 

yang mendapatkan aliran dana dari DBHCHT berdasarkan TUPOKSI-nya, 

diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk program perbaikan 

kualitas bahan baku, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah untuk program pembinaan industri, Dinas 

Peternakan dan Perikanan untuk program pembinaan lingkungan sosial, 

Dinas Kesehatan untuk pembinaan lingkungan sosial, Dinas Tenaga Kerja 

untuk program pembinaan lingkungan sosial, Dinas Satpol PP dan Pemadam 

Kebakaran untuk program pemberantasan barang kena cukai illegal. Dari 

tabel diatas terdapat lima program utama telah dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Temanggung yang dirinci sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Kualitas Bahan Baku 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah 

SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pertanian, tanaman pangan, perekebunan dan hortikultura. 

Terkait dengan penggunaan DBHCHT,“sesuai dengan PMK Nomor 

84/PMK.07/2008 untuk periode tahun 2016, PMK Nomor 28/PMK.07/2016 

untuk periode tahun 2017, PMK Nomor 222/PMK.07/2017 untuk periode 

2018 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau bagian kesatu yakni peningkatan kualitas bahan baku, 

dimana program peningkatan kualitas bahan baku merupakan program yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas tanaman tembakau maka SKPD yang 

berkaitan dengan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten 

Temanggung adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk tahun 

anggaran 2016-2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Temanggung mendapat alokasi DBHCHT secara berurutan sebesar 

Rp.11,293,777,500, Rp.14,105,015,000, Rp.6,225,000,000 untuk program 

peningkatan kualitas bahan baku. Berikut ini merupakan tabel program untuk 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung tahun 

anggaran 2016-2018: 

Tabel 4.3 Alokasi Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 

Tahun Anggaran 2016-2018 

Kegiatan 2016 2017 2018 

Peningkatan Kualitas 

Bahan Baku 
Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Penggunaan benih 

bermutu yang 

bersertifikat sesuai 

permintaan pasar 

256.835.500 252.918.921 300.000.000 213.122.425    300.000.000     284.001.882  
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Belanja hibah 

pembangunan jalan 

usaha tani 

4.000.000.000 - - -     

Pemupukan berimbang 

pada tanaman 

tembakau 

721.613.000 706.111.900 6.000.000.000 5.399.276.922 5.525.000.000  4.813.171.144  

Pembangunan jalan 

usaha tani 
95.290.000 94.081.201         

Pemupukan berimbang 

pada diversifikasi 

tanaman kopi dan 

lahan tembakau 

249.420.000 -         

Pengembangan sarana 

laboratorium uji dan 

pengembangan metode 

pengujian 

9.970.102.000 9.102.179.500         

Penyusunan indikasi 

mutu dan kriteria 

tembakau temanggung 

345.227.000 336.530.650         

Pengadaan Alat Mesin 

Pertanian 
    1.000.000.000 932.236.940 1.000.000.000     970.983.184  

Penyediaan dan 

pemurniaan benih 

tembakau unggul lokal 

    250.000.000 222.697.150    200.000.000    189.980.984  

Pelatihan pengelolaan 

usaha tani berbasis 

konservasi 

    149.880.000 35.839.123     

Penerapan teknologi 

pengelolaan usaha 

pertanian terpadu 

    288.760.000 233.855.350     

Pengendalian OPT 

Tembakau 
         200.000.000    188.170.000  

Fasilitasi Potensi 

Pasca Panen Pertanian 

Perkebunan dan 

Holtikultura 

        200.000.000    191.200.000  

Total 15.638.487.500 10.491.822.172 7.988.640.000 7.037.027.910 7.425.000.000 6.637.507.194 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019( Data diolah) 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung pada 

tahun 2016 mengalokasikan 7 program kegiatan yang didanai dengan total 

alokasi sebesar Rp.15.638.487.500 dan realisasinya sebesar 

Rp.10.491.822.172. Kemudian tahun 2017 mengalokasikan 11 kegiatan dan 

semuanya didanai dengan DBHCHT, total alokasi untuk program 

peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.7.988.640.000, dan realisasinya 

sebesar Rp.7.037.027.910. Tahun 2018 mengalokasikan 6 kegiatan dan 

semuanya dapat didanai, total alokasi untuk tahun 2018 sebesar 

Rp.7.425.000.000,  dan realisasinya sebesar Rp.6.637.507.194. Program yang 

rutin dilaksanakan dalam periode 2016-2018 adalah program Penggunaan 
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benih bermutu yang bersertifikat sesuai permintaan pasar, Pemupukan 

berimbing pada tanaman tembakau. Untuk program penggunaan benih 

bermutu yang bersertifikat sesuai permintaan pasar alokasinya cenderung 

meningkat setiap tahunnya namun serapannya cenderung fluktuasi. Untuk 

program pemupukan berimbang pada tanaman tembakau alokasi dan realisasi 

setiap tahunnya cenderung meningkat. Alokasi total dalam tiga tahun untuk 

program peningkatan kualitas bahan baku di Kabupaten Temanggung 

cenderung menurun.  

Didalam PMK nomor 84/PMK.07/2008 yang diperbaharui dengan PMK 

Nomor 20/PMK.07/2009 untuk pelaksanaan tahun 2016 semua yang 

berkaitan dengan pertanian masuk kedalam program peningkatan kualitas 

bahan baku. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan PMK nomor 28 

tahun 2016 untuk pelaksanaan 2017 dan PMK nomor 222 tahun 2017 untuk 

pelaksanaan tahun 2018 mengategorikan program yang berkaitan dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti kegiatan penguatan ekonomi 

masyarakat melalui kegiatan padat karya, kegiatan desverifikasi tanaman, 

atau bantuan walaupun dibidang pertanian dapat masuk kedalam program ini. 

Contohnya kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang ada pada tahun 2016 

masuk kedalam kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, namun di tahun 

2017 dan tahun 2018 masuk kedalam kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat program pembinaan lingkungan sosial, kemudian kegiatan 

desverifikasi tanaman tembakau yang pada tahun 2016 masuk kedalam 

program peningkatan kualitas bahan baku, namun di tahun 2017 dan tahun 
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2018 masuk kedalam program pembinaan lingkungan sosial bidang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan pengadaan alat mesin pertanian 

yang pada tahun 2016 masuk ke dalam program peningkatan kualitas bahan 

baku, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 masuk kedalam program 

pembinaan lingkungan sosial dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Hal inilah yang menyebabkan alokasi total untuk program peningkatan 

kualitas bahan baku khususnya ditahun 2018 menjadi menurun dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. 

2. Pembinaan Industri 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu SKPD yang 

menerima alokasi DBHCHT tahun anggaran 2018. Tugas pokok SKPD ini 

adalah penyelenggaraan pelatihan industri kecil di Kabupaten Temanggung. 

Terkait dengan alokasi DBHCHT di Kabupaten Temanggung, penyerapan 

oleh SKPD ini sangat kecil sekitar hampir 0 persen dari jumlah total alokasi 

DBHCHT yang diterima sebesar Rp.33,555,360,300. Berikut ini program 

untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2016-2018: 

Tabel 4.4 Alokasi Program Pembinaan Industri 

Tahun Anggaran 2016-2018 

kegiatan 
2016 2017 2018 

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Pengembangan 

Kemitraan Industri 

Pertembakauan 

- - - - 100,000,000 98,748,600 

Total - - - - 100,000,000 98,748,600 

Sumber: DPPKAD  Kabupaten Temanggung 2019 (data diolah) 
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Ketiga tahun alokasi untuk program pembinaan industri, baru pada tahun 

2018 terdapat program pembinaan industri. Alokasinya pun tidak besar, 

hanya sebesar Rp.100,000,000. Angka ini sangat kecil bagi Kabupaten 

Temanggung. Alasan pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Temanggung 

mulai mengalokasikan untuk pembinaan industri dikarenakan dalam 2 tahun 

terakhir produksi tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung terus 

meningkat secara signifikan seperti tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Produksi Tembakau Kabupaten Temanggung 

Tahun 2016-2017 

Kabupaten 2016 2017 

 Produksi Produksi 

Kabupaten 

Temanggung 
6.041 9.983 

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2016-2017 (Data diolah) 

Tembakau merupakan salah satu komoditas yang penting bagi 

masyarakat Temanggung, berdasarkan data diatas yang menggambarkan 

bahwa sepanjang tahun 2016-2017 produksi tanaman tembakau naik dari 

6,041 Ton menjadi 9,983 Ton. Disamping produksi yang tinggi, tembakau 

Temanggung juga terkenal dengan keistimewaan tersendiri dibanding 

tembakau lain, keistimewaan ini dikarenakan aroma yang khas dan 

merupakan tembakau dengan kualitas. Oleh sebab itu tembakau dari 

Temanggung ini dihargai dengan harga yang cukup tinggi. Dengan produksi 

yang meningkat dalam dua tahun, maka pada tahun 2018 Pemerintah 

Kabupaten Temanggung berinisiatif untuk mulai membina industri tembakau 

mengingat Kabupaten Temanggung pada awalnya merupakan salah satu 

daerah penghasil bahan baku bukan merupakan daerah industri rokok, maka 
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pada tahun 2018 pemerintah setempat mulai fokus untuk program pembinaan 

industri dengan menugaskan DISPERINDAGKOPUMKM Kabupaten 

Temanggung dengan bentuk kegiatan dasar yakni peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia yang ada di wilayah pertembakauan.  

3. Pembinaan Lingkungan Sosial 

“Di dalam PMK nomor 84 tahun 2008 yang diperbaharui melalui PMK 

nomor 20 tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahun 2016 

menyebutkan bahwa secara garis besar kegiatan yang ada dalam program 

pembinaan lingkungan sosial adalah bidang tenaga kerja, lingkungan hidup, 

kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat. PMK nomor 28 tahun 2016 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2017 menyebutkan 

bahwa secara garis besar didalam program pembinaan lingkungan sosial 

berisi kegiatan dibidang tenaga kerja, kesehatan, lingkungan dan penguatan 

ekonomi masyarakat. PMK Nomor 222 Tahun 2017 yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2018 merinci kegiatan didalam pasal 8 ayat 

(1) “yakni program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan dibidang 

kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan lingkungan hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, maka 

Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan 

sesuai dengan kondisi wilayahnya, kegiatan yang sesuai dengan peraturan 

tersebut diantaranya kegiatan bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang 

pertanian dan peternakan. Berdasarkan aturan diatas, maka SKPD yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten 
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Temanggung, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Temanggung dan Dinas Lingkungan Hidup.  

Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial dari periode 2016-2018 

merupakan kegiatan terbesar dalam penggunaan DBHCHT. Setiap tahun 

alokasi yang dianggarkan untuk kegiatan ini cenderung meningkat, pada 

tahun 2016 alokasinya sebesar Rp.8.900.161.900 atau 32%, tahun 2017 

alokasinya sebesar Rp.25.456.353.850 atau 72% dan tahun 2018 menjadi 

Rp.25.684.703.000 atau sekitar 77% dari total alokasi di Kabupaten 

Temanggung. Berikut ini merupakan tabel uraian kegiatan pembinaan 

lingkungan sosial terkait penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

tahun anggaran 2016-2018: 

Tabel 4.6 Alokasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Tahun Anggaran 2016-2018 

Kegiatan 2016 2017 2018 

 

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Kesehatan             

Penyediaan Klinik 

Kesehatan Paru 
2.500.120.000 2.430.034.404 3.210.000.000 1.361.254.500 - - 

Pengadaan Alat 

Kedokteran Penyakit Paru 

dan Kelengkapannya 

2.999.251.000 2.978.248.443 6.000.000.000 5.986.457.025 3.700.000.000 3.695.864.649 

Pengadaan Peralatan 

Kesehatan dan Sarana 

Penunjang lainnya 

Puskesmas 

- - 1.200.000.000 599.355.069 1.996.600.000 1.898.727.977 

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Puskesmas Pembantu 
- - - - 630.000.000 612.567.000 

Pengendalian penyakit 

tidak menular 
- - 399.595.000 - - - 

Penanggulangan krisis 

kesehatan dan keluarga 

berencana 

- - 1.780.000.000 1.167.494.685 - - 

Stimulant jamban 

keluarga 
- - 500.000.000 3.767.000 - - 

Peningkatan pemerataan 

obat dan perbekalan 

kesehatan 

- - 54384850 18522750 - - 

Peningkatan pelayanan 

ibu hamil, melahirkan dan 

anak 

- - 300.000.000 253178000 - - 

Pencegahan penyakit 

yang dapat dicegah 

dengan imunisasi 

- - 300.000.000 50.002.000 - - 

Sanitasi total berbasis - - 234.910.000 65.083.500 - - 
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masyarakat 

Penanggulangan kurang 

energi protein (KEP), 

anemia gizi besi, 

gangguan akibat kurang 

yodium (GAKY), kurang 

vitamin A dan kekurangan 

zat gizi mikro lainnya. 

- - 199.570.000 192.345.337 - - 

Pembayaran iuran 

Jaminan Kesehatan bagi 

penduduk yang 

didaftarkan oleh 

Pemerintah Daerah atau 

bagi pekerja yang terkena 

pemutusan hubungan 

kerja 

- - - - 10.771.728.000 10.771.199.000 

Total 5.499.371.000 5.408.282.847 14.178.459.850 9.697.459.866 17.098.328.000 16.978.358.626 

Tenaga Kerja 
      

 Pengadaan peralatan 

pendidikan dan 

keterampilan kerja 

299.640.000 283.120.000 - - 475.000.000 470.558.000 

Pendidikan dan pelatihan 

ketermpilan bagi pencari 

kerja berbasis masyarakat  

149.843.000 146.541.700 - - 750.000.000 661.152.980 

Pembangunan Asrama 

Siswa LBK 
2.498.730.000 2.440.898.000 - - - - 

Pembangunan Workshop 

Automotif Mobil dan 

Perlengkapannya 

- - - - 918.575.000 882.626.500 

Total 2.948.213.000 2.870.559.700 0 0 2.143.575.000 2.014.337.480 

Lingkungan Hidup 
      

Pengembangan Ruang 

Terbuka Hijau 
97.441.000 96.014.050 - - - - 

Pengembangan 

laboratorium lingkungan 

hidup 

56.151.900 49.534.100 - - - - 

Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Sampah 

- - 299.420.000 9.038.000 - - 

Pengembangan data dan  

informasi lingkungan 
- - 394.858.000 56.846.300 - - 

Pengendalian perusakan 

hutan dan lahan 
- - 398.440.000 86.019.500 - - 

Pengadaan tanaman 

ayoman/peneduh/turus 

jalan 

- - 1.000.000.000 - - - 

Pembangunan instalasi 

pengolahan air 

limbah/IPAL (DBHCHT) 

- - 1.325.000.000 395.000 - - 

Penyediaan sarana dan 

prasana pengelolaan 

sampah  

- - - - - - 

Total 153.592.900 145.548.150 3.417.718.000 152.298.800 0 0 

Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat       

Pembangunan Jalan 

Usaha Tani (BANKEU) 
- - 4.200.000.000 2.484.000.000 - - 

Pembangunan Jalan 

Usaha Tani 
- - 94.590.000 51.052.525 3.900.000.000 3.896.338.019 

Konservasi Lahan 

Tembakau dengan 

diversifikasi tanaman kopi 

- - 1.500.000.000 833.882.509 - - 

Pemupukan berimbang 

tanaman kopi di lahan 

pertembakauan 

- - 500.000.000 285.873.725 - - 

Fasilitasi diversifikasi 

usaha tani tembakau 

melalui agribisnis 

komoditas unggulan  

78.145.000 77.207.396 321.785.000 63.245.856 - - 
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Pengembangan 

Peternakan Berwawasan 

Lingkungan di Sentral 

Tembakau 

120.840.000 59394000 500.000.000 48.635.500 1.842.800.000 1.600.722.100 

Pengembangan 

intensifikasi ikan 
- - 349.384.000 321.758.500 200.000.000 192.300.000 

Pengembangan 

diversifikasi usaha tani 

melalui agribisnis  

- - 394.417.000 213.128.000 100.000.000 97.126.321 

Pelestarian Ikan di 

Perairan Umum 
100.000.000 96.949.500 - - - - 

Sekolah Lapang 

Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SLPTT) padi 

Unggul  

- - - - 100.000.000 96.229.979 

Peningkatan Kapasitas 

SDM dan Kelembagaan 

Petani 

- - - - 300.000.000 283.786.262 

Total 298.985.000 233.550.896 7.860.176.000 4.301.576.615 6.442.800.000 6.166.502.681 

Total Pembinaan 

Lingkungan Sosial 
8.900.161.900 8.657.941.593 25.456.353.850 14.151.335.281 25.684.703.000 25.159.198.787 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 (Data diolah) 

Nominal tersebut dibagikan kepada masing-masing SKPD yang terkait 

dengan program pembinaan lingkungan sosial, Tabel 4.6 Menunjukkan 

bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mendapat alokasi yang 

cenderung meningkat setiap tahunnya, alokasi dari tahun 2016 yakni sebesar 

Rp.5.499.371.000 meningkat menjadi Rp.14.178.459.850 pada tahun 2017, 

peningkatan tersebut disebabkan antara lain ada tambahan alokasi untuk 

kegiatan pengadaan alat kedokteran penyakit paru dan kelengkapannya yang 

pada tahun 2016 sebesar Rp.2.999.251.000 meningkat menjadi 

Rp.6.000.000.000  atau hampir 50%. Selain itu, terdapat kegiatan yang pada 

tahun 2016 tidak ada, tetapi ada pada tahun 2017 menjadi ada, kegiatan 

tersebut berfokus pada kegiatan di pelayanan untuk tingkat puskesmas yang 

jika diakumulasikan menjadi sebesar Rp.4.968.459.850. Kemudian alokasi 

dari tahun 2017-2018 yaitu sebesar Rp. 14.178.459.850 meningkat menjadi 

Rp.17.098.328.000, peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan 

alokasi kegiatan pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya 

yang pada tahun 2017 sebesar Rp.1.200.000.000 meningkat menjadi 
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Rp.1.996.600.000 atau naik sebesar 60%. Selain itu, peningkatan yang terjadi 

dalam rentan waktu 2017-2018 disebabkan karena adanya kegiatan 

rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu yakni sebesar Rp.630.000.000 

dan ditambah lagi dengan kegiatan pembiayaan untuk program Jaminan 

Kesehatan Nasional sebesar Rp.10.771.728.000 yang dimulai pada tahun 

2018. Program tersebut menjadi alasan mengapa pada tahun 2018 alokasi 

untuk bidang kesehatan menjadi membengkak. 

Alokasi untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung dalam 

tiga tahun mengalami penurunan, dimana alokasi terbesar ada pada tahun 

2016 dengan nominal Rp.2.948.213.000 yang sekitar 85% atau sebesar 

Rp.2,498.730.000 digunakan untuk kegiatan pembangunan asrama siswa 

BLK. Kemudian untuk tahun 2017 Dinas Tenaga kerja tidak mendapat 

alokasi karena pada tahun tersebut terjadi pergeseran prioritas penggunaan di 

program pembinaan lingkungan sosial yang difokuskan pada bidang 

kesehatan. Untuk tahun 2018 alokasinya memang tidak lebih besar daripada 

tahun 2016 namun untuk alokasi setiap programnya cenderung meningkat 

secara merata.  

Kegiatan dibidang lingkungan hidup dalam 3 tahun alokasinya 

mengalami fluktuasi namun cenderung naik, dalam tiga tahun hanya pada 

tahun 2018 bidang lingkungan hidup tidak mendapat alokasi dikarenakan 

pergeseran penggunaan yang difokuskan untuk bidang kesehatan. Tahun 

2016-2017 selisih antara kedua tahun tersebut adalah sebesar 

Rp.3.417.718.000, selisih yang besar tersebut dikarenakan pada tahun 2017 
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terdapat program dengan nominal yang sangat besar seperti kegiatan 

pengadaan tanaman ayoman/peneduh/turus jalan yang nominalnya sebesar 

Rp.1.000.000.000 dan kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air 

limbah/IPAL yang nominalnya sebesar 1.325.000.000, namun sayang serapan 

dari kedua kegiatan tersebut sangat kecil, bahkan untuk program pengadaan 

tanaman ayoman/peneduh/turus jalan serapannya 0% atau tidak terlaksana 

dan kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL serapannya 

dapat dikatakan 0% karena serapannya yang sangat sedikit. 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat setiap tahun mendapat alokasi yang 

cenderung meningkat, selisih alokasi antara tahun 2016-2017 yakni sebesar 

Rp.7.561.191.000  digunakan untuk tambahan alokasi kegiatan antara lain 

pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau yang 

pada tahun 2016 alokasinya hanya sebesar Rp.120.840.000 meningkat 

menjadi Rp.500.000.000, kemudian kegiatan fasilitas diversifikasi usaha tani 

tembakau melalui agribisnis komoditas unggulan yang pada tahun 2016 

sebesar Rp.78.145.000 meningkat menjadi Rp.321.785.000. Untuk tahun 

2017-2018 terdapat penurun alokasi dengan selisih alokasi sebesar 

Rp.1.417.376.000, selisih tersebut disebabkan oleh kegiatan yang pada tahun 

2017 dilaksanakan tetapi tahun 2018 tidak dilaksanakan seperti kegiatan 

konservasi lahan tembakau dengan diversifikasi tanaman kopi dengan 

nominal Rp.1.500.000.000 dan pemupukan berimbang tanaman kopi di lahan 

pertembakauan dengan nominal sebesar Rp.500.000.000. Namun disis lain, 

pada tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi untuk beberapa kegiatan seperti 
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kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang awalnya sebesar  Rp.94.590.000 

meningkat menjadi Rp.3.900.000.000, kemudian kegiatan pengembangan 

peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau yang awalnya 

sebesar Rp.500.000.000 meningkat menjadi Rp.1.842.800.000. Kegiatan 

tersebut masuk kedalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan 

PMK nomor 222 tahun 2017 bagian program pembinaan lingkungan sosial 

menyatakan bahwa kegiatan penguatan ekonomi masyarakat dilakukan 

melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, 

mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Oleh sebab itu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masuk 

kedalam program peningkatan kualitas bahan baku, namun pada tahun 2018 

masuk kedalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut ini 

merupakan grafik alokasi untuk program pembinaan lingkungan sosial: 

 
Gambar 4.5 Alokasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial  Tahun Anggaran 

2016-2018 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 (Data diolah) 

“Grafik 4.5 menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT program pembinaan 

lingkungan sosial di Kabupaten Temanggung setiap tahun didominasi oleh 
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bidang kesehatan yang nominalnya semakin meningkat. Persentase 

nominalnya pada tahun 2016 adalah sebesar 20% dari total alokasi DBHCHT 

Kabupaten Temanggung, kemudian tahun 2017 meningkat 56% dari total 

alokasi DBHCHT Kabupaten Temanggung, dan tahun 2018 persentasenya 

67% dari total alokasi DBHCHT Kabupaten Temanggung. Alokasi terbesar 

selanjutnya adalah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

persentasenya pada tahun 2016 sebesar 1% dari total alokasi DBHCHT 

Kabupaten Temanggung, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 22% dari 

total alokasi DBHCHT Kabupaten Temanggung dan tahun 2018 menurun 

menjadi 19% dari total alokasi DBHCHT Kabupaten Temanggung. 

4. Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 

Kegiatan sosialisasi di bidang cukai di Kabupaten Temanggung 

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah khususnya Bagian Perekonomian. 

Terkait DBHCHT, Bagian Perekonomian hanya membantu tugas Sekretaris 

Daerah sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Temanggung. Tugas 

Sekretariat DBHCHT Kabupaten Temanggung antara lain koordinasi dengan 

Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi, koordinasi dan 

sinkronisasi program kegiatan terkait DBHCHT dengan SKPD Pengguna 

DBHCHT, monitoring dan evaluasi kegiatan terkait DBHCHT dengan SKPD 

Pengguna DBHCHT, menyampaikan rancangan program kegiatan dan 

penganggaran kepada Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan  

Kementerian Keuangan, konsultasi dengan dengan Sekretariat DBHCHT 

Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Keuangan, menyampaikan laporan 
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pelaksanaan DBHCHT kepada Gubernur dan Menteri Keuangan. Berikut ini 

merupukan rincian alokasi DBHCHT untuk program sosialisasi ketentuan 

dibidang cukai: 

Tabel 4.7 Alokasi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 

Tahun Anggaran 2016-2018 

kegiatan 2016 2017 2018 

  Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Sosialisasi ketentuan 

dibidang cukai  
200.000.000 190.901.245 263.803.900 185.663.680   145.657.300    140.073.000  

Kegiatan 

pembangunan 

komunikasi 

informasi dan media 

massa bagi 

masyarakat 

233.448.608 - - - - - 

Fasilitas lembaga 

penyiaran publik 

televise dan radio 

local 

6.993.352.500 - - - - - 

Pengadaan LED 

Videotron 
- - 998.312.000 39.536.500 - - 

Total 7.426.801.108 190.901.245 1.262.115.900 225.200.180 145.657.300 140.073.000 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung (2019) (Data diolah) 

Tahun 2016 merupakan tahun dengan alokasi terbesar, dengan total 

sebesar Rp.7,426,801,108 yang dibagi menjadi 3 kegiatan, antara lain 

Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai dengan nominal sebesar Rp.200.000.000, 

kegiatan pembangunan komunikasi informasi dan media massa bagi 

masyarakat sebesar Rp.233.448.608 dan kegiatan fasilitas lembaga penyiaran 

publik televisi dan radio lokal Sebesar 6.993.352.500. Namun, dari ketiga 

kegiatan tersebut hanya satu program yang terealisasi yaitu kegiatan 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai dengan nilai realisasi sebesar 

Rp.190.501.245, hal tersebut menandakan serapan yang tidak efisien terhadap 

program sosialisasi ketentuan dibidang cukai dikarenakan alokasinya yang 

besar namun serapannya sangat kecil. Untuk tahun 2017 alokasinya menurun 

menjadi Rp.1.262.115.900, pada tahun ini efisiensi penggunaan DBHCHT 
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juga sangat kecil karena serapan untuk salah satu kegiatan sangat kecil yakni 

kegiatan Pengadaan LED Videotron yang alokasi kegiatannya sebesar 

Rp.998.312.000 namun serapannya hanya sebesar Rp.39.536.500 atau hanya 

sebesar 4% dari alokasi kegiatannya. Program sosialisasi ketentuan dibidang 

cukai DBHCHT di Kabupaten Temanggung tahun 2018 dilaksanakan dengan 

forum tatap muka dalam rangka sosialisasi peraturan mengenai cukai kepada 

masyarakat maupun kepada pelaku industri tembakau dengan anggaran 

sebesar Rp.145,657,300. Sebenarnya untuk kegiatan diatas selain sosialisasi 

ketentuan dibidang cukai, didalam rincian PMK tidak mengatur perihal 

tersebut, namun peneliti mengategorikan kedalam program sosialisasi 

dibidang cukai dikarenakan kegiatan tersebut berhubungan dengan informasi 

kepada masyarakat secara umum. 

5. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 

Pelaksanaan pemberantasan cukai ilegal di Kabupaten Temanggung 

dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. Tugas pokok SKPD tersebut dalam kaitannya dengan DBHCHT 

di Kabupaten Temanggung adalah penegakkan PERDA, PERGUB, 

PERMENKEU di Wilayah Kabupaten Temanggung. Alokasi DBHCHT yang 

diterima untuk tahun anggaran 2016-2018 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Alokasi Program Pemberantasan Cukai Ilegal 

Tahun Anggaran 2016-2018 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 (Data diolah) 

Kegiatan 
2016 2017 2018 

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

Pemberantasan Barang 

Kena Cukai Ilegal 
98,171,000 94,778,500 198,840,000 125,732,000 200,000,000 183,100,700 
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat alokasi DBHCHT 

dari tahun 2016-2018 selalu meningkat yang digunakan untuk kegiatan 

pemberantasan barang kena cukai ilegal berupa pengumpulan informasi hasil 

tembakau maupun pemberantasan cukai palsu, pita cukai tidak pada 

tempatnya ataupun pita cukai salah peruntukan dan disisi lain, seiring dengan 

berkembangnya industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung 

namun diiringi juga dengan meningkatnya barang-barang ilegal dari industri 

hasil tembakau sehingga diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang 

tersebut. 

4.3 Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016-2018 Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan  

4.3.1 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016 

Alokasi DBHCHT program peningkatan kualitas bahan baku tahun 

2016 di Kabupaten Temanggung sebesar Rp.15.638.487.500 yang digunakan 

antara lain untuk penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai 

permintaan pasar, pemupukan berimbing pada tanaman tembakau, belanja 

hibah pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, 

pemupukan berimbang pada diversifikasi tanaman kopi dan lahan tembakau, 

pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian, 

penyusunan indikasi mutu dan kriteria tembakau Temanggung. Peraturan 

tentang penggunaan DBHCHT tahun 2016 didasarkan pada PMK Nomor 

20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas 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 
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Hasil Tembakau, merujuk pada peraturan tersebut pasal 3 menjelaskan sebagai 

berikut: 

 (1)  Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas 

bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi: 

a. standarisasi kualitas bahan baku; 

b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin 

rendah; 

c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan 

metode pengujian; 

d. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/ atau 

penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau. 

Kegiatan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai 

permintaan pasar dan pemupukan berimbang pada tanaman tembakau telah 

sesuai dengan instruksi PMK Nomor 20 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) huruf a 

yang berbunyi standarisasi kualitas bahan baku, dikarenakan tujuan dari 

kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan 

kualitas/mutu tembakau yang sesuai dengan standar untuk tanaman tembakau. 

Kemudian untuk kegiatan pengembangan sarana laboratorium uji dan 

pengembangan metode pengujian, penyusunan indikasi mutu dan kriteria 

tembakau Temanggung telah sesuai dengan PMK Nomor 20 tahun 2009 Pasal 

3 ayat (1) huruf c yang berbunyi pengembangan sarana laboratorium uji dan 

pengembangan metode pengujian, sehingga pada tahun 2016 pemerintah 
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Kabupaten Temanggung mengganggarkan sesuai dengan peraturan tersebut 

untuk pengembangan budidaya tanaman tembakau khas Temanggung. Untuk 

kegiatan Belanja hibah pembangunan jalan usaha tani, Pembangunan jalan 

usaha tani, Pemupukan berimbang pada diversifikasi tanaman kopi dan lahan 

tembakau menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena 

kegiatan yang dilaksanakan tidak ada dalam peraturan bagian penggunaan 

peningkatan kualitas bahan baku. 

Kegiatan dalam program pembinaan lingkungan sosial pada tahun 

anggaran 2016, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan 

sosial. Berdasarkan 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 pasal 7 

ayat (1) merinci sebagai berikut: 

a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di 

lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil 

bahan baku industri hasil tembakau;” 

b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang 

mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL); 

c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat 

khusus untuk merokokdi tempat umum; 
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d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan 

fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak 

asap rokok; 

e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi 

tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau” 

f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil 

tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi 

pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, 

dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan 

sarana produksi. 

Kegiatan dibidang kesehatan yang didanai oleh DBHCHT tahun 2016 

antara lain penyediaan klinik kesehatan paru, pengadaan alat kedokteran 

penyakit paru dan kelengkapannya. Berdasarkan peraturan diatas maka untuk 

kegiatan penyediaan klinik kesehatan paru, pengadaan alat kedokteran penyakit 

paru dan kelengkapannya menurut peneliti sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) 

huruf d yang berbunyi penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan 

tempat khusus untuk merokok di tempat umum dan/atau peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi 

penderita akibat dampak asap rokok. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

sebagai upaya timbal balik terhadap penerapan cukai kepada masyarakat yang 

terealisasi salah satunya dalam bidang kesehatan. Secara umum kegiatan 

penggunaan DBHCHT bidang kesehatan di Kabupaten Temanggung tahun 

anggaran 2016 sudah sesuai dengan PMK Nomor 20 Tahun 2009 pasal 7. 
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Kegiatan dibidang tenaga kerja yang ada pada tahun 2016 di Kabupaten 

Temanggung antara lain pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan 

kerja, pendidikan dan pelatihan ketermpilan bagi pencari kerja berbasis 

masyarakat, pembangunan asrama siswa BLK. Berdasarkan aturan diatas, 

maka kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan kerja, 

pembangunan asrama siswa BLK sudah sesuai dengan PMK Nomor 20 tahun 

2009 pasal 7 ayat (1) huruf e dan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

ketermpilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat menurut peneliti sudah 

sesuai dengan PMK Nomor 20 tahun 2009 pasal 7 ayat (1) huruf a, sehingga 

menurut penulis kegiatan penggunaan DBHCHT dibidang tenaga kerja di 

Kabupaten Temanggung secara umum sudah sesuai dengan aturan. 

Kegiatan selanjutnya dalam program pembinaan lingkungan sosial 

adalah bidang lingkungan hidup yang berisi kegiatan pengembangan ruang 

terbuka hijau, pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Berdasarkan 

aturan diatas, maka menurut penulis kegiatan tersebut telah sesuai dengan 

PMK nomor 84 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) huruf b yang berbunyi penerapan 

manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis 

dampak lingkungan. 

Kegiatan terakhir dalam program pembinaan lingkungan sosial adalah 

bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, program tersebut berisi antara lain 

pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau, 

pelestarian iklan di perairan umum, fasilitas diversifikasi usaha tani tembakau 

melalui agribisnis komoditas unggulan. Merujuk pada peraturan diatas, maka 
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kegiatan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat semuanya telah sesuai 

dengan PMK Nomor 20 tahun 2009 pasal 7 ayat (1) huruf f yang menjelaskan 

bahwa penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau 

dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui 

bantuan permodalan dan sarana produksi. Dengan adanya penjelasan tersebut, 

pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan tersebut agar 

mengurangi ketergantungan petani terhadap tanaman tembakau sebagai upaya 

untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

disverifikasi pekerjaan. Secara umum, menurut penulis kegiatan yang 

dilaksanakan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Isi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai antara lain sosialisasi 

ketentuan bidang cukai, kegiatan pembangunan komunikasi informasi dan 

media massa bagi masyarakat, fasilitas lembaga penyiaran publik televisi dan 

radio lokal. Merujuk pada PMK Nomor 84 Tahun 2008 Bagian Keempat 

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pasal 8 ayat (1), program Sosialisasi 

Ketentuan di Bidang Cukai dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan 

ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar 

masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di 

bidang cukai.   
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Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai sudah sesuai dengan peraturan. Dimana 

kegiatannya adalah sosialisasi ketentuan bidang cukai, kegiatan pembangunan 

komunikasi informasi dan media massa bagi masyarakat, fasilitas lembaga 

penyiaran publik televisi dan radio lokal. Namun, disisi lain, peraturan PMK 

Nomor 84 Tahun 2008 Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 

Pasal 8 ayat (1) ini hanya dijelaskan secara umum, tidak memiliki rincian yang 

jelas untuk kegiatan yang sesuai dengan inti kegiatan tersebut. 

Pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal di 

Kabupaten Temanggung di laksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2009 Bagian 

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pasal 9 ayat (1)  menjelaskan sebagai 

berikut: 

a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai 

palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;” 

b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita 

cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran 

c. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol 

dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran 

atau tempat penjualan eceran.   

Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program 

pemberantasan barang kena cukai illegal yang dilaksanakan oleh Polisi 

Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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4.3.2 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017 

Penggunaan DBHCHT pada tahun 2017 di Kabupaten Temanggung 

mengalami kenaikan menjadi Rp.34.905.949.750, yang dialokasikan kepada 

sejumlah program prioritas penggunaan, antara lain program peningkatan 

kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan 

dibidang cukai dan pemberantasan cukai ilegal. Pada pelaksanaan tahun 2017 

juga mengalami pembaharuan peraturan mengenai pelaksanaan DBHCHT 

yakni melalui PMK Nomor 28 tahun 2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Didalam terbaru 

tersebut terdapat pembaharuan mengenai ketentuan penggunaan dengan alokasi 

50:50, artinya 50% digunakan untuk mendanai 5 program prioritas dan 50% 

digunakan untuk mendanai program sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

daerah.  

Perubahan juga terdapat dalam hal penggunaan, didalam program 

peningkatan kualitas bahan baku terdapat penambahan huruf f yang berbunyi 

pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virgnia. Didalam 

program pembinaan industri mengalami perubahan total daripada peraturan 

sebelumnya yang intinya memperhatikan mengenai industri rokok. Didalam 

program pembinaan lingkungan sosial juga terdapat perubahan yang pada 

peraturan terbaru ini lebih merinci pelaksanaan masing-masing kegiatan yang 

ada didalam program pembinaan lingkungan sosial. Untuk program sosialisasi 

ketentuan dibidang cukai secara garis besar pada intinya masih sama dengan 

peraturan sebelumnya. Yang terakhir program pemberantasan barang kena 
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cukai ilegal, dalam peraturan ini mengalami perubahan yang lebih merinci 

untuk pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai tersebut dengan 

penambahan huruf dalam ayat (1), yakni huruf c yang berbunyi pengumpulan 

informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah 

personalisasi) di peredaran atau tempat penjualan eceran, kemudian huruf d 

yang berbunyi pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai 

yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat penjualan eceran dan huruf e 

yang berbunyi pengumpulan infrmasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai 

bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.  

Terkait dengan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung, 

program peningkatan kualitas bahan baku berisi kegiatan penggunaan benih 

bermutu yang bersertifikat sesuai dengan permintaan pasar, pemupukan 

berimbang pada tanaman tembakau, pengadaan alat mesin pertanian, 

penyediaan dan pemurnian benih tembakau unggul lokal, pelatihan 

pengelolaan usaha tani berbasis konservasi, penerapan teknologi pengelolaan 

usaha pertanian terpadu, fasilitasi diversifikasi usaha tani tembakau melalui 

agribisnis komoditas unggulan, pelatihan pengelolaan usaha tani berbasis 

konservasi. Merujuk pada PMK Nomor 28 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) 

menjelaskan tentang peningkatan kualitas bahan baku terkait sebagai berikut: 

(1) Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan: 

a. standardisasi kualitas bahan baku; 

b. pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah; 
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c. penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode    

pengujian; 

d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; 

e. pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan 

badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau” 

f. pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virgnia. 

Berdasarkan peraturan tersebut untuk kegiatan pemupukan berimbang 

pada tanaman tembakau, penyediaan dan pemurnian benih tembakau unggul 

lokal, penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai dengan permintaan 

pasar sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf a. Kegiatan pembangunan jalan 

usaha tani sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf d. Kegiatan fasilitasi potensi 

pasca panen pertanian perkebunan dan holtikultura, pelatihan pengelolaan 

usaha tani berbasis konservasi, penerapan teknologi pengelolaan usaha 

pertanian terpadu sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf e. 

Kegiatan dalam program pembinaan lingkungan sosial pada tahun 

anggaran 2017 yang didanai oleh DBHCHT antara lain kesehatan, lingkungan 

hidup, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan aturan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, 

Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 11 ayat (1) merinci 

sebagai berikut: 

(1)  Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan: 

a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja 

dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan 
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pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja; 

b. penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi 

rokok dan penyakit lainnya; 

c. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air 

limbah, sanitasi, dan air bersih; 

d. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri 

hasil tembakau; 

e. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di 

lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan 

baku industri hasil tembakau; dan/atau 

f. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya 

yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi 

pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga 

berencana, pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya 

puskesamas percontohan, pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan 

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pelayanan ibu hamil, 

melahirkan dan anak, sanitasi total berbasis masyarakat, pencegahan penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi, penanggulangan kurang energi protein 

(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (gaky), kurang 

vitamin a dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, penyediaan klinik kesehatan 
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paru, pengadaan alat-alat rumah tangga RS dan alat kedokteran penyakit paru 

telah sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf b karena isi dalam pasal tersebut 

berbunyi penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit 

lainnya. Kemudian kegiatan stimulan jamban keluarga dan sanitasi total 

berbasis masyarakat menurut penulis telah sesuai dengan pasal 11 ayat (1) 

huruf c karena didalam pasal tersebut berbunyi pembangunan/ rehabilitasi/ 

pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih.  

Kemudian kegiatan dibidang lingkungan hidup antara lain 

pengembangan data dan informasi lingkungan, pengendalian perusakan hutan 

dan lahan, pengadaan tanaman ayoman/peneduh/turus jalan, pembangunan 

instalasi pengolahan air limbah/ipal, penyediaan sarana dan prasana 

pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 

tahun 2016 pasal 11 ayat (1), maka kegiatan yang ada pada program 

pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup tahun 2017 yakni 

pengembangan data dan informasi lingkungan menurut penulis telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2016 pasal 11 ayat (1) 

huruf e. Kegiatan Pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2016  pasal 11 

ayat (1) huruf c. Kegiatan penyediaan sarana dan prasana pengelolaan sampah 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2016 sesuai dengan pasal 11 ayat 

(1) huruf d. Namun, untuk kegiatan pengendalian perusakan hutan dan lahan, 

kegiatan pengadaan tanaman ayoman/peneduh/turus jalan menurut penulis 
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tidak sesuai dengan peraturan karena dalam peraturan tidak ada penjelasan 

mengenai kegiatan tersebut. 

Kegiatan dibidang pembinaan lingkungan sosial yang terakhir adalah 

dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana didalam bidang tersebut 

berisi kegiatan pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di sentral 

tembakau, pelestarian ikan di perairan umum, fasilitas diversifikasi usaha tani 

tembakau melalui agribisnis komoditas unggulan, pengembangan 

intesentifikasi ikan, pengadaan alat mesin pertanian, jalan usaha tani 

(BANKEU), konservasi lahan tembakau dengan diversifikasi tanaman kopi, 

fasilitasi diversifikasi usaha tani tembakau melalui agribisnis komoditas 

unggulan, pemupukan berimbang tanaman kopi di lahan pertembakauan. 

Secara garis besar kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2016 sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf 

f yang berbunyi penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya 

yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari keterangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten 

Temanggung tahun 2017 sesuai dengan peraturan. 

Isi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai antara lain sosialisasi 

ketentuan bidang cukai, kegiatan pembangunan komunikasi informasi dan 

media massa bagi masyarakat, fasilitas lembaga penyiaran publik televisi dan 

radio lokal. Merujuk pada PMK Nomor 28 Tahun 2016 Bagian Keempat 

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pasal 13 yang berbunyi: 
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 (13)  Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan 

penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-

undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau 

pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di 

bidang cukai.  

Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai tahun 2017 antara lain 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pengadaan led videotron. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2016 pasal 13 yang berbunyi 

program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi, kegiatan penyampaian 

informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada 

masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi 

atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai, 

maka secara umum kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai sudah sesuai 

dengan peraturan tersebut. Namun, untuk kegiatan pengadaan LED Videotron 

belum jelas tujuannya, dapat dikatakan sesuai apabila LED Videotron tersebut 

menampilkan informasi mengenai peraturan dibidang cukai, namun apabila 

tidak menampilkan mengenai informasi mengenai peraturan dibidang cukai 

maka pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

Pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di 

Kabupaten Temanggung di laksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2016 Bagian 
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Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pasal 15 menjelaskan sebagai 

berikut: 

(15) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal, antara lain 

meliputi kegiatan:  

a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 

cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;  

b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita 

cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;  

c. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 

cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) di peredaran 

atau tempat penjualan eceran;  

d. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 

cukai yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat 

penjualan eceran; dan  

e. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 

cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran. 

Kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal pada tahun 2017 

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2016 pasal 15. 

Dari penjelasan yang ada pada peraturan tersebut, maka secara umum 

pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai illegal yang 

dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan.  
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4.3.3 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018 

Alokasi DBHCHT untuk program peningkatan kualitas bahan baku 

pada tahun 2018 di Kabupaten Temanggung digunakan untuk penggunaan 

benih bermutu yang bersertifikat sesuai permintaan pasar, pemupukan 

berimbang pada tanaman tembakau, penyediaan dan pemurnian benih 

tembakau unggul lokal, pengendalian OPT tembakau. Merujuk pada PMK 

Nomor 222 tahun 2017 pasal 6 menjelaskan tentang peningkatan kualitas 

bahan baku terkait dengan industri tembakau sebagai berikut: 

 “(1)  Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan: 

a. penerapan pembudayaan sesuai dengan Good Agricultural 

Practices tembakau; 

b. penanganan panen dan pasca panen; 

c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau; 

d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan; 

e. penerapan inovasi teknis; dan/atau 

f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor 

dan promosi ekspor. 

Untuk kegiatan program peningkatan kualitas bahan baku seperti yang 

tertera pada pasal 6 ayat (1) secara umum masih sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya hanya membahas secara garis besar dalam rangka realisasinya, 

tidak memiliki rincian yang jelas untuk programnya yang sesuai dengan inti 

kegiatan tersebut. Ini bisa menjadi multi-tafsir oleh daerah pelaksana kegiatan 
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DBHCHT dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan penggunaan 

DBHCHT.   

Untuk kegiatan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai 

permintaan pasar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 

tahun 2017 pasal 6 ayat (1) huruf f yang berbunyi pengembangan bahan baku 

tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor karena tujuan kegiatan 

tersebut untuk meningkatkan jumlah dan ukuran daun tembakau khas 

Temanggung dan mengevaluasi seleksi dan silang balik dalam rangka 

pengembangan bahan baku tembakau untuk subtitusi impor dan promosi 

ekspor. Kemudian kegiatan pemupukan berimbang pada tanaman tembakau 

telah sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 pasal 6 

ayat (1) huruf c yang berbunyi dukungan sarana dan prasarana usaha tani 

tembakau karena tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan produksi, 

produktivitas dan kualitas atau mutu tembakau. Kemudian kegiatan penyediaan 

dan pemurnian benih tembakau unggul lokal telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017 pasal 6 ayat (1) huruf f yang 

berbunyi pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan 

promosi ekspor karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dan 

memurnikan bibit tanaman tembakau khas Temanggung dalam rangka 

pengembangan baku. Kegiatan yang terkahir adalah pengendalian OPT 

tembakau, kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 

222 tahun 2017 pasal 6 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi penerapan 

pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau karena 
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tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut untuk memberi pengetahuan kepada 

petani tembakau di Kabupaten Temanggung mengenai pengendalian hama 

tanaman tembakau dan dilaksanakan dengan menerapkan Teknologi PHT 

(Pengendalian Hama Terpadu) yang ramah lingkungan mencakup beberapa 

aspek (Konservasi, Budidaya, Pengenalan APH (Agen Pengendali Hayati), 

Pasca Panen, Kelembagaan. 

Program pembinaan industri DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

tahun anggaran 2018 yakni Pengembangan kemitraan industri pertembakauan. 

Merujuk pada PMK Nomor 222 tahun 2017 pasal 7 menjelaskan tentang 

pembinaan industri terkait dengan industri tembakau sebagai berikut: 

(1)  Program pembinaan industri meliputi kegiatan: 

e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan 

usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri 

hasil tembakau; 

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Industri Pertembakauan menurut 

penulis sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 

2017 ayat 1 huruf (e) yakni fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil 

menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri 

hasil tembakau karena tujuan dari kegiatan tersebut adalah studi pembelajaran 

cara memfasilitasi kegiatan kemitraan usaha kecil dan usaha menengah dalam 

pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau. Pengenaan dalam 

pasal tersebut menurut penulis yang paling relevan karena didalam peraturan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017 bagian keempat 
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pembinaan industri sebagian besar membahas mengenai industri rokok, 

sedangkan di wilayah Kabupaten Temanggung belum ada industri rokok. 

Didalam program pembinaan lingkungan sosial pada tahun anggaran 

2018, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018 

Dinas Kesehatan selaku pelaksana program pembinaan lingkungan sosial 

bidang kesehatan mengalokasikan DBHCHT untuk kegiatan penyediaan/ 

peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan. Realisasi 

kegiatannya antara lain pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang 

lainnya untuk puskesmas, pengadaan alat-alat rumah tangga RS dan alat 

kedokteran penyakit paru, rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu dan 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Merujuk pada PMK 

Nomor 222 Tahun 2017 pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut:  

(2)  Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan 

nasional paling sedikit sebear 50% (lima puluh persen) dari alokasi 

DBH CHT yang diterima setiap Daerah”. 

Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan 222 tahun 2017 bagian kelima 

pembinaan lingkungan sosial pasal 8 ayat (2) merinci sebagai berikut: 

 “(2) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional 

yang meliputi: 
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a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif 

maupun kuratif/ rehabilitatif; 

b. penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana 

Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 

c. pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif    

pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan” 

d. pembayaran iuran Jaminan penduduk yang didaftarkan 

Kesehatan bagi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran 

iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan 

hubungan kerja. 

(3) Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana 

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

meliput: 

a. pengadaan; 

b. pembangunan baru; 

c. penambahan ruangan; 

d. rehabilitasi bangunan; 

e. pemeliharaan bangunan/peralatan; 

f. kalibrasi/sertifkasi; dan/atau 

g. pembelian suku cadang. 
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(4)   Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b berupa alat dan/ atau tempat yang digunakan 

untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi: 

a. bangunan/gedung/ruang; 

b. alat kesehatan; 

c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen; 

d. sarana transportasi rujukan; dan/atau” 

e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan 

kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ 

rehabilitatif. 

(5) Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana 

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam 

peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang 

mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan 

masyarakat; 

b. dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat 

digunakan untuk fsilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; 

dan 
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c. dalam hal provinsi tidak memiliki fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. 

d. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa 

keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif 

dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh 

instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. 

Alokasi untuk program kesehatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 

bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menurut penulis 

sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Program/kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program 

Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah. Untuk kegiatan 

pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya di puskesmas 

didasarkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b, pengadaan alat-alat rumah tangga 

rumah sakit dan alat kedokteran penyakit paru didasarkan pada pasal 8 ayat (4), 

rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu didasarkan ada pasal 8 ayat (4). 

Secara umum kegiatan penggunaan DBHCHT bidang kesehatan di Kabupaten 

Temanggung tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan PMK Nomor 222 

Tahun 2017.  

Namun pada tahun 2018 ada multi-tafsir dalam penggunaan DBHCHT 

untuk pembangunan rumah sakit antar Koordinator DBHCHT Kabupaten 
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Temanggung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, pada tahun 

tersebut RSUD mendapat alokasi yang cukup besar untuk sarana dan 

prasarananya padahal berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khotim 

selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

sampai tahun 2018 beliau mengatakan bahwa masih ada puskesmas maupun 

puskesmas pembantu di wilayah Kabupaten Temanggung yang belum 

terstandarisasi baik sarana maupun prasarananya. jika merujuk pada PMK 

Nomor 222 Tahun 2017 pasal 8 ayat (5) huruf a menjelaskan bahwa 

penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas 

kesehatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat 

pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini adalah puskesmas 

atau puskesmas pembantu, seharusnya alokasi DBHCHT diprioritaskan untuk 

pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu, bukan 

untuk RSUD, jika sarana dan prasarana tingkat pertama sudah sesuai dengan 

kebutuhan baru dapat dialokasikan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

sesuai dengan pasal 8 ayat (5) huruf b. 

Program ketenagakerjaan tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh 

UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung 

diantaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, 

pengadaan sarana pendukung pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan 

pembangunan workshop automotif mobil dan perlengkapannya. Kegiatan 

tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017 

pasal 8 yang dirinci sebagai berikut: 
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 (7)  Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja 

dan masyarakat; 

b. penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana 

kelembagaan pelatihan; 

c. pelatihan dan/atau fasilitasi sertifkasi bagi tenaga instruktur 

pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh 

instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau 

d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan 

kerja bagi pencari kerja. 

(8) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/ atau tempat yang digunakan 

untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi: 

a. bangunan/gedung/ruang; 

b. peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan;  

dan/atau” 

c. bahan habis pakai.. 

Kegiatan untuk tahun anggaran 2018 di Dinas Tenaga Kerja yang 

didasarkan pada PMK Nomor 222 Tahun 2017 antara lain Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja yang didasarkan pada Pasal 8 ayat 

(7) huruf a, Pengadaan sarana Pendukung Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari 

Kerja yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) huruf b, Pembangunan Workshop 
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Automotif Mobil dan Perlengkapannya yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) 

huruf b. Jika berdasarkan peraturan tersebut secara umum kegiatan penggunaan 

DBHCHT bidang tenaga kerja di Kabupaten Temanggung tahun anggaran 

2018 sudah sesuai dengan PMK Nomor 222 Tahun 2017.  

Kegiatan pembinaan lingkungan sosial yang terakhir adalah 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kaitan antara DBHCHT dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dana tersebut berasal dari 

penerapan cukai atas tanaman tembakau yang ditanam, maka dana tersebut 

akan dikembalikan lagi kepada masyarakat atau lingkungan yang berkaitan 

dengan industri tembakau sebagai upaya timbal balik atas produksi 

tembakaunya untuk mengurangi kemiskinan.  

Dalam kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait penggunaan 

DBHCHT di Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2018, ada beberapa 

SKPD yang terlibat diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Temanggung, dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Temanggung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 

melaksanakan kegiatan antara lain Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul, 

Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani, Pengembangan 

Diversifikasi Usaha Tani melalui Agribisnis. Kemudian Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Pengembangan 

Peternakan Berwawasan Lingkungan di Sentra Tembakau dan Pengembangan 

Intensifikasi Budidaya Ikan. Merujuk PMK Nomor 222 Tahun 2017 pasal 8 
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ayat (10) yang menjelaskan maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

dijelaskan sebagai berikut: 

 (10) Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya 

yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi 

pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah; 

b. bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak 

bagi masyarakat/kelompok masyarakat; 

c. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau” 

d. bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan 

menengah.” 

Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017 

terdapat lampiran bagian pemberdayaan lingkungan sosial yang merinci 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 222/PMK. 07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

No Bidang Kegiatan Rincian Kegiatan 

III Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat 

a. Penguatan ekonomi 

masyarakat melalui 

kegiatan padat 

karya yang dapat 

mengentaskan 

kemiskinan, 

mengurangi 

pengangguran, dan 

mendorong 

pertumbuhan 
ekonomi daerah 

1. Pemeliharaan/perbaikan 

sarana/prasarana saluran air 

bersih/limbah melalui kegiatan 

padat karya. 

2. Pemeliharaan/perbaikan 

sarana/prasarana saluran irigasi 

pertanian melalui kegiatan padat 

karya 

3. Pemeliharaan/perbaikan 

sarana/prasarana saluran irigasi 
perikanan/peternakan melalui 
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 kegiatan padat karya. 
4. Pemeliharaan/perbaikan 

sarana/prasarana embung dan 

atau sumber daya air melalui 

kegiatan padat karya. 

  b. Bantuan sarana 

produksi, 

bibit/benih 

perkebunan, ternak 

bagi 

masyarakat/kelomp

ok masyarakat 

1. Bantuan alat pertanian/ 

perkebunan/perikanan/peternakan 

untuk masyarakat/kelompok 

masyarakat. 

2. Bantuan peralatan untuk usaha 

mandiri bagi masyarakat. 

3. Bantuan benih/bibit 

pertanian/perkebunan bagi petani. 

4. Bantuan benih/bibit bagi 

peternak. 

5. Bantuan sarana dan prasarana 

budidaya ternak 

  c. Fasilitasi promosi 

bagi usaha mandiri 

masyarakat 

 

1. Fasilitas pameran tingkat lokal 

maupun nasional.  

2. Fasilitasi Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI). 

3. Fasilitasi pameran hasil produk 

kerainan dan dan hasil pelatihan. 

4. Fasilitasi promosi UMK melalui 

media online. 

5. Fasilitasi publikasi baik melalui 

media cetak, media elektronik 

maupun media lingkar luar. 

6. Pembangunan Terminal Wisata. 
7. Pengelolaan infrmasi pasar atas 

hasil produksi 

pertanian perkebunan. 

  d. Bantuan modal 

usaha bagi usaha 

mikro, kecil, dan 

menengah 

Bantuan modal usaha bagi 

masyarakat untuk melakukan 

kegiatan produktif yang 

meningkatkan kemampuan ekonomi. 

Jika merujuk pada lampiran PMK Nomor 222 Tahun 2017 yang 

menjelaskan mengenai rincian kegiatan pembinaan lingkungan sosial bagian 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk program yang dilaksanakan Dinas 

pertanian dan Ketahan Pangan yakni kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul, Peningkatan Kapasitas SDM dan 

Kelembagaan Petani menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan tersebut 

karena kegiatan yang dilaksanakan tidak ada dalam lampiran rincian kegiatan. 

Untuk pembangunan jalan usaha tani tidak ada dalam lampiran rincian 
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kegiatan, yang ada hanya pembangunan saluran irigasi dan pembangunan 

saluran irigasi. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani tersebut dapat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017 jika kegiatan 

tersebut masuk kedalam program peningkatan kualitas bahan baku, bukan 

kedalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan Sekolah Lapang 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul, Peningkatan Kapasitas 

SDM dan Kelembagaan Petani menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan 

tersebut karena didalam lampiran rincian kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat tidak ada rincian untuk kegiatan sekolah lapang pengelolaan 

tanaman terpadu (SLPTT) padi unggul dan peningkatan kapasitas SDM dan 

kelembagaan petani. Kemudian untuk kegiatan pengembangan diversifikasi 

usaha tani melalui agribisnis. Pengertian diversifikasi dalam hal ini adalah 

usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau 

keanekaragaman hasil produksi sehingga untuk kegiatan ini menurut penulis 

sudah sesuai dengan rincian kegiatan bantuan sarana produksi, bibit/benih 

perkebunan, ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat dengan kegiatannya 

bantuan benih/bibit pertanian/perkebunan bagi petani. 

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Temanggung antara lain pengembangan intensifikasi 

budidaya ikan. Intensifikasi adalah usaha untuk peningkatan hasil 

produksi  dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan 

produktivitas dari faktor-faktor produksi yang telah ada. kegiatan ini sudah 

sesuai dengan lampiran rincian kegiatan bantuan sarana produksi, bibit/benih 
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perkebunan, ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat, rincian kegiatannya 

adalah bantuan benih/bibit bagi peternak. Kemudian kegiatan pengembangan 

peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau menurut penulis tidak 

sesuai dengan peraturan tersebut karena kegiatan tersebut tidak ada dalam 

lampiran rincian kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Untuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh 

bagian perekonomian Sekretariat daerah kabupaten temanggung. Isi dari 

kegiatan tersebut adalah dengan forum tatap muka. Merujuk pada PMK Nomor 

222 Tahun 2017 Bagian Keenam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pasal 

9, program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan: 

a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau 

pemangku kepentingan; dan” 

b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang cukai. 

(2) Penyampaian infrmasi ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai 

berikut:  

a. forum tatap muka; 

b. media elektronik seperti radio dan televisi; 

c. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker; 
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d. media dalam jaringan; dan” 

e. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron. 

Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai sudah sesuai dengan peraturan. Dimana 

kegiatannya adalah melaksanakan forum tatap muka untuk menyampaikan 

informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.  

Pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal di 

Kabupaten Temanggung di laksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan PMK Nomor 222 Tahun 2017 Bagian 

Ketujuh Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal pasal 10 menjelaskan 

sebagai berikut: 

 (1) Program pemberantasan barang kena cukai illegal meliputi 

kegiatan pengumpulan infromasi hasil tembakau: 

a. dilekati pita cukai palsu; 

b. tidak dilekati pita cukai; 

c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi; 

d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan” 

e. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan 

eceran. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran. 
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(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. 

Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program 

pemberantasan barang kena cukai illegal yang dilaksanakan oleh Polisi 

Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan. Dimana dalam kegiatan tersebut 

dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran bersama dengan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai setempat.  

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Temanggung tahun 2016-2018 

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Temanggung digunakan untuk 5 program utama yang didasarkan pada PMK No 

20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas 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, PMK No 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, PMK nomor 

222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembaku. Program tersebut diantaranya program peningkatan 

kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai 
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ilegal. Berikut ini merupakan uraian penggunaan DBHCHT di Kabupaten 

Temanggung tahun anggaran 2018: 

Tabel 4.10 Uraian Alokasi DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

Tahun Anggaran 2016-2018 

Kegiatan 
2016 

Alokasi Realisasi 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku 11,293,777,500 10,491,822,172 

Pembinaan Industri -  - 

Pembinaan Lingkungan Sosial 8,900,161,900 8,657,941,593 

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 5,499,371,000 5,408,282,847 

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2,948,213,000 2,870,559,700 

Total 32.063.621.508 19.435.443.510 

Kegiatan 
2017 

Alokasi Realisasi 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku 7.988.640.000 7.037.027.910 

Pembinaan Industri - - 

Pembinaan Lingkungan Sosial       25.456.353.850        14.151.335.281  

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 1.262.115.900 225.200.180 

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 198.840.000 125.732.000 

Total 34.905.949.750 21.539.295.371 

Kegiatan 
2018 

Alokasi Realisasi 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku 7.425.000.000 6.637.507.194 

Pembinaan Industri 100.000.000 98.748.600 

Pembinaan Lingkungan Sosial       25.684.703.000        25.159.198.787  

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 145.657.300 140.073.000 

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 200.000.000             183.100.700  

Total 33.555.360.300 32.218.628.281 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Temanggung 2019 (Data Diolah) 

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas 

Menurut Anthony dalam (Fitriyah, 2017:101) Efektivitas adalah kemampuan 

suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase perbandingan 

antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau 

penurunan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 



 
100 

 

 
 

mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai.  

Rumus nilai Efektivitas adalah: 

Efektivitas = 
Realisasi Anggaran DBHCHT 

X 100% 
Alokasi Anggaran DBHCHT 

Tabel 4.11 Kriteria Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Presentase Efektivitas Kriteria 

100% ke atas Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 

Alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2016-2018 di Kabupaten Temanggung 

secara urut sebesar Rp.32.063.621.508, Rp.34.905.949.750, Rp. 33.555.360.300. 

Kemudian realisasi Dana Alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten 

Temanggung secara urut sebesar Rp.19,435,043,510, Rp.17,163,833,106, Rp. 

32,027,428,281. Dapat dihitung nilai Efektivitasnya sebagai berikut:  

Efektivitas    =     
Realisasi Anggaran DBHCHT

   X 100% 
Alokasi Anggaran DBHCHT

 

Efektivitas tahun 2016 =  
19.435.443.510

         X 100% = 61% 

    
32.063.621.508 

Efektivitas tahun 2017 =   
21.539.295.371

           X 100% = 62% 

    
34.905.949.750 

Efektivitas tahun 2018 =   
32.218.628.281

               X 100% = 96% 

    
33.555.360.300 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 

Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria 

Efektivitas kinerja keuangan DBHCHT Kabupaten Temanggung tahun 2016 
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sebesar 61% sehingga dapat dikatakan kurang efektif, kemudian tahun 2017 

sebesar 35% sehingga masuk kriteria tidak efektif, dan tahun 2018 sebesar 95% 

sehingga masuk ke kriteria efektif. Pada tahun 2016 penyebab tingkat efektifitas 

penggunaannya hanya sebesar 70% dikarenakan terdapat program yang 

dialokasikan namun tidak terealisasi, yakni bidang sosialisasi ketentuan dibidang 

cukai, khususnya realisasi kegiatan kegiatan pembangunan komunikasi informasi 

dan media massa bagi masyarakat, fasilitas lembaga penyiaran publik televisi dan 

radio lokal, dimana kegiatan tersebut alokasinya sangat besar namun tidak 

terealisasi sehingga penyerapan program ini hanya sebesar 3%. Untuk tahun 2017 

tingkat efektifitas penggunaanya 35% dikarenakan pada tahun ini alokasi yang 

dianggarkan terlalu tinggi seperti contoh kegiatan pengadaan LED videotron yang 

alokasinya sebesar Rp.998,312,000 namun realisasinya hanya sebesar Rp. 

39,536,500  yang berarti serapannya hanya 4%. Kemudian kegiatan pengadaan 

tanaman ayoman/peneduh/turus jalan alokasinya sebesar Rp.1,000,000,000 namun 

tidak terealisasi dan kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL 

sebesar Rp.1,325,000,000 namun serapannya hanya Rp.395,000. Beberapa 

kegiatan tersebut yang menyebabkan alokasi untuk tahun 2017 menjadi 

meningkat dari tahun sebelumnya namun realisasinya sangat kecil sehingga 

menyebabkan tingkat efektifitasnya sangat kecil. Untuk tahun 2018 dengan 

serapan tertinggi yakni sebesar 95% disebabkan karena antara alokasi dengan 

realisasi disetiap program serapannya rata-rata hampir 90%, sehingga 

mempengaruhi antara alokasi total dan realisasi total. Kemudian penyebab alokasi 

rata-rata setiap program rata-rata hanya 90% berdasarkan wawancara dengan 
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Kasubag Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung bapak 

Hadi Cahyono dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi penggunaan, 

artinya setiap program yang terlaksana dilaksanakan secara hemat sesuai dengan 

kebutuhan yang sebenarnya sehingga tidak terlalu membengkak bahkan melebihi 

dari alokasi penggunaannya. 

Teori earmarking adalah kebijakan pemerintah dalam menggunakan 

anggaran yang sumber penerimaan atau pengeluarannya secara spesifik ditentukan 

peruntukannya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan teori earmaking dimana dalam 

pelaksanaannya digunakan untuk membiayai 5 program utama yakni peningkatan 

kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi 

ketentuan dibidang cukai, pemberantasan barang kena cukai illegal. 

4.4.2 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Temanggung 2016-2018 

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penggunaan DBHCHT 

pada tahun 2016-2018. Namun, penelitian ini baru dilaksanakan pada tahun 2019. 

Pada saat penelitian, ditemukan adanya perubahan aturan dasar pengelolaan dan 

penggunaan DBHCHT untuk setiap tahunnya. Perubahan aturan tersebut, berupa 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang 

Perubahan Atas 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 digunakan 

untuk penggunaan tahun 2016, kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi 
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Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk penggunaan tahun 2017, dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk penggunaan tahun 

2018. Perubahan yang ada pada peraturan untuk tahun 2016 salah satunya adalah 

tentang alokasi DBHCHT yang awalnya hanya digunakan untuk lima kelompok 

program kegiatan, pada landasan peraturan tahun 2017 penggunaanya diperluas 

menjadi paling sedikit 50 persen untuk mendanai lima kelompok program 

kegiatan yang sudah ada dan paling banyak 50 persen untuk mendanai program 

atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, dan pada landasan 

peraturan tahun 2018 alokasi 50 persen  yang sebelumnya digunakan untuk 

membiayai kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, difokuskan untuk 

membiayai defisit Jaminan Kesehatan Nasional. 

Meskipun pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan 

membenarkan bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau akan 

dikembalikan lagi kepada daerah khususnya daerah penghasil cukai dan penghasil 

tembakau untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, namun 

melihat peraturan  tersebut yang terkesan mengambang dan kurang detail dalam 

menjelaskan dalam penggunaannya membuat daerah menjadi kesulitan memaknai 

isi dari peraturan tersebut. masalah regulasi tersebut berdampak pada 

penyerapannya yang menjadi kurang maksimal. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam 

pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Temanggung setiap tahun. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febri Ferlina Lestari 
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(2019). Pengalokasian yang sesuai dengan PMK masih menjadi masalah yang 

dihadapi oleh daerah pelaksana DBHCHT, khususnya Kabupaten Temanggung. 

Hal ini dampak dari peraturan tentang penggunaan DBHCHT yang belum rinci 

dalam menjabarkan kegunaan DBHCHT sehingga berdampak dalam 

pelaksanaannya secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian pada Bab IV tentang penggunaan dan 

pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Temanggung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengalokasian dan Penggunaan dana DBHCHT di Kabupaten Temanggung 

dalam tiga tahun terakhir yang diteliti menggunakan analisis statistik deskriptif 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

a) Alokasi terbesar DBHCHT ada pada tahun 2017 dengan  nominal 

Rp.34.905.949.750 dan alokasi terkecil ada pada tahun 2016 dengan 

nominal Rp.32.063.621.508.  

b) Serapan anggaran DBHCHT terbesar berdasarkan efektivitas 

penggunaannya ada pada tahun 2018 dengan nominal sebesar 

Rp.32.218.628.281.  

c) Program prioritas DBHCHT tahun 2016 adalah program peningkatan 

kualitas bahan baku dengan persentase sebesar 49%  dari total alokasi 

DBHCHT di Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2016, program 

prioritas DBHCHT tahun 2017 adalah program pembinaan lingkungan 

sosial dengan persentase sebesar 73% dari total alokasi DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung tahun 2017 dan program proritas DBHCHT tahun 

2018 adalah program pembinaan lingkungan sosial dengan persentase 

sebesar 77% dari alokasi DBHCHT di Kabupaten Temanggung tahun 2018.  
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2. Menilik penyimpangan dalam penggunaan DBHCHT di Kabupaten 

Temanggung dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dan 

Peraturan Menteri Keuangan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif, maka didapat kesimpulan: 

a) Kegiatan program peningkatan kualitas bahan baku tahun 2016 Secara 

umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 

2009. Namun, untuk kegiatan belanja hibah pembangunan jalan usaha tani, 

pembangunan jalan usaha tani, pemupukan berimbang pada diversifikasi 

tanaman kopi dan lahan tembakau tidak sesuai dengan peraturan tersebut 

karena tidak ada dalam peraturan bagian penggunaan peningkatan kualitas 

bahan baku. Kemudian kegiatan diprogram pembinaan lingkungan sosial 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan program pemberantasan barang 

kena cukai ilegal secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 84 tahun 2008 dan pembaharuan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 20 tahun 2009.  

b) Kegiatan pada program peningkatan kualitas bahan baku, program 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan program pemberantasan barang 

kena cukai ilegal pada tahun 2017 secara umum telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2016. Kegiatan yang ada pada 

program pembinaan lingkungan sosial tahun 2017 secara garis besar sesuai 

dengan pasal 11. Namun, untuk kegiatan pengendalian perusakan hutan dan 

lahan, kegiatan pengadaan tanaman ayoman/peneduh/turus jalan menurut 
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penulis tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena tidak ada dalam 

peraturan.  

c) Kegiatan program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, 

pembinaan lingkungan sosial, sosialiasi ketentuan dibidang cukai, 

pemberantasan barang kena cukai ilegal pada tahun 2018 secara umum telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2017. Namun, 

untuk kegiatan diprogram pembinaan lingkungan sosial antara lain 

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Sekolah Lapang Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul, Peningkatan Kapasitas SDM dan 

Kelembagaan Petani dan Pengembangan peternakan berwawasan 

lingkungan di sentral tembakau menurut penulis tidak sesuai dengan 

peraturan tersebut karena kegiatan tersebut tidak ada dalam lampiran rincian 

kegiatan. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai pada tahun 2018 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 

pasal 9.   

5.2 Saran 

Berikut ini merupakan saran yang peneliti berikan terkait dengan hasil 

penelitian yang dilakukan antara lain: 

1. Pemerintah Pusat diharapkan untuk lebih memberi kewenangan kepada 

daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan kebutuhan, prioritas dan karakteristik daerah. 

2. Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan mampu meningkatkan angka 

penyerapan DBHCHT melalui program-program kegiatan yang sesuai dengan 



 
108 

 

 
 

kebutuhan, prioritas dan karakteristik Kabupaten Temanggung yang sesuai 

dengan peraturan. 

3. Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan melakukan koordinasi yang 

baik dengan SKPD penerima agar penggunaan DBHCHT dapat digunakan 

secara tepat. 
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Lampiran 1.1 Narasumber 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung: 

Nama : HADI CAHYONO,BE,SH. 

Umur : 57 th 

Jabatan : Kepala Subbagian Ekonomi Daerah 

NIP : 196211091992031007 

Instansi : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung 

2. Dinas Peternakan: 

Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt. MM 

Umur : 43 th 

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan 

NIP : 196603171989031009 

Instansi : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung 

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: 

Nama : Oktarina yuliastanti, SE, M.Ec.Dev 

Umur : 42 th 

Jabatan : Kepala Seksi Agro Industri 

NIP : 197710272005012006 

Instansi : Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung 

4. Dinas Kesehatan: 

Nama : Muchamad Chotimm SKM.MM  

Umur : 48 th 

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana   

NIP : 197108031994031005 

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

5. Dinas Pertanian: 

Nama  : Muhammad Isa Anshori, SP 

Umur : 43 Tahun 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan 

NIP : 197612252010011018 

Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 
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6. Dinas Tenaga Kerja: 

Nama : Adi Nugroho, S.Sos, MM 

Umur : 54th 

NIP : 196503011985031008 

Jabatan : Kepala UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung 

Instansi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung 

7. Dinas Satpol. PP & Pemadam Kebakaran: 

Nama : Cukup Sudaryo,S.Sos.,M.Si 

Umur : 58th 

NIP : 196111191986111003 

Jabatan : Kabid Trantibum 

Instansi : Dinas Satpol PP dan Damkar kab.Temanggung 
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Lampiran 1.2 Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA KOORDINATOR PENGELOLA DBHCHT 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL 

TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

PEDOMAN WAWANCARA 

Narasumber 1 

1. Identitas Narasumber 

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, mohon maaf dengan siapa saya berbicara? 

2. Jabatan apa yang Bapak/Ibu pangku saat ini? 

2. Peran Lembaga 

1. Apa saja tugas instansi ini dalam dalam pengelolaan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung? 

2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui 

instansi ini dalam pengelolaan dan penggunaan DBHCHT dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah? 

3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan 

dan penggunaan DBHCHT? 

3. Pengalokasian dan Penggunaan DBHCHT 

1. Pengalokasian  

a. Apa dasar dari pelaksanaan DBHCHT 

b. Bagaimana penerimaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

c. Bagaimana pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan DBHCHT? 

e. Apa kendala dalam pengelolaan DBHCHT? 

f. Apa rencana pemerintah jangka panjang terkait dengan pengelolaan 

dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 
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2. Penggunaan DBHCHT 

a. Apakah Kabupaten Temanggung menetapkan program prioritas 

DBHCHT? 

b. Bagaimana proses pembahasan program prioritas penggunaan 

DBHCHT?  

c. Ada berapa program yang didanai DBHCHT di Kabupaten 

Temanggung? 

d. Berapa besar anggaran yang telah dialokasikan untuk program 

tersebut? 

e. Melalui dinas atau lembaga mana saja realisasi program DBHCHT? 

f. Bagaimana sistem pengajuan, penyaluran dan pelaporan DBHCHT? 

g. Apa kendala dalam penggunaan DBHCHT dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah? 

h. Apakah semua program tersebut telah terlaksana dengan baik? 

i. Apa solusi Bapak/Ibu apabila program tersebut tidak terealisasi 

dengan baik? 

j. Bagaimana evaluasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) ? 

3. Penyimpangan Penggunaan 

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi penyimpangan dalam 

pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

b. Bagaimana tindakan selanjutnya apabila terjadi penyimpangan dalam 

pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 

c. Menurut Bapak/Ibu, apakah efektif sanksi administrasi berupa 

pengangguhan sampai dengan penghentian penyaluran kepada daerah 

penerima apabila melakukan pelanggaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA DINAS 

EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL 

TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

PEDOMAN WAWANCARA 

Narasumber 2 

1. Identitas Narasumber 

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, mohon maaf dengan siapa saya berbicara? 

2. Jabatan apa yang Bapak/Ibu pangku saat ini? 

2. Peran lembaga 

1. Apa saja tugas instansi ini dalam dalam pengelolaan DBHCHT di 

Kabupaten Temanggung? 

3. Pengelolaan DBHCHT 

1. Penerimaan  

a. Bagaimana penerimaan DBHCHT di dinas ini? 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan DBHCHT  di dinas 

ini? 

2. Program DBHCHT 

a. Program apa saja dari pemerintah untuk penggunaan DBHCHT? 

b. Apa kendala dalam penggunaan DBHCHT? 

c. Bagaimana proses pembahasan program prioritas penggunaan 

DBHCHT? 

d. Berapa besar anggaran yang yang telah dialokasikan untuk program 

tersebut? 

e. Bagaimana sistem pengganggarannya? 

f. Apakah semua program tersebut telah terlaksana dengan baik? 

g. Apa solusi Bapak/Ibu apabila program tersebut tidak terealisasi dengan 

baik? 

h. Apa rencana pemerintah jangka panjang kedepan terkait dengan 

pengelolaan dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung? 
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Lampiran 1.3 Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2016 

NO. SKPD URAIAN APBD 

1. DKK 1. Penyediaan Klinik 

Kesehatan Paru 
2.487.70.000 

2. RSU 2.  Pengadaan alat 

Kedokteran Penyakit 

Paru dan 

Kelengkapannya 

(DBHCHT) 

2.999.251.000 

3. NAKERTRANS 1. Pengadaan peralatan 

pendidikan dan 

keterampilan kerja 

299.640.000 

  2. Pendidikan dan pelatihan 

ketermpilan bagi pencari 

kerja berbasis 

masyarakat  

149.843.000 

  3. Pembangunan Asrama 

Siswa LBK 
2.498.730.000 

4. SATPOL PP 1. Pemberantasan Barang 

Cukai Ilegal (DBHCHT) 
98.171.000 

5. BAG. 

PEREKONOMIAN 

1. Sosialisasi Ketentuan 

Bidang Cukai 
200.000.000 

6. DISTANBUNHUT 1. Penggunaan benih 

bermutu yang 

bersertifikat sesuai 

permintaan pasar 

256.835.500 

  2. Belanja hibah 

pembangunan jalan 

usaha tani 

4.000.000.000 

  3. Pembangunan jalan 

usaha tani 
95.290.000 

  4. Pemupukan berimbing 

pada tanaman tembakau 
721.613.000 

  5. Pemupukan berimbang 

pada diversifikasi 

tanaman kopi dan lahan 

tembakau 

249.420.000 

7. BAPPEDA 1. Pengembangan sarana 

laboratorium uji dan 

pengembangan metode 

pengujian 

9.990.627.500 

  2. Penyusunan indikasi 

mutu dan kriteria 

tembakau temanggung 

345.537.000 

8. HUMAS 1. Kegiatan pembangunan 233.448.608 
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komunikasi informasi 

dan media massa bagi 

masyarakat 

  2. Fasilitas lembaga 

penyiaran publik televisi 

dan radio local 

6.993.352.500 

9. BLH 1. Pengembangan ruang 

terbuka hijau 
97.441.000 

  2. Pengembangan 

laboratorium lingkungan 

hidup 

56.151.900 

10. PETERNAKAN 1. Pengembangan 

peternakan berwawasan 

lingkungan di sentral 

tembakau 

120.840.000 

  2. Pelestarian iklan di 

perairan umum 
50.000.000 

11. BAPELUH 1. Fasilitas diversifikasi 

usaha tani tembakau 

melalui agribisnis 

komoditas unggulan 

78.145.000 

 JUMLAH  32.022.097.008 
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Lampiran 1.4 Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2017 

NO. SKPD URAIAN APBD 

I. 
DINAS 

KESEHATAN 

1. Penyediaan klinik 

keshatan paru 
3.210.000.000 

  

2. Pembangunan instalasi 

pengolahan air 

limbah/IPAL 

(DBHCHT) 

1.325.000.000 

  

3. Penanggulangan krisis 

kesehatan dan keluarga 

berencana 

1.780.000.000 

  

4. Pengadaan peralatan 

kesehatan dan sarana 

penunjang lainnya 

puskesamas 

percontohan 

1.200.000.000 

  
5. Pengendalian penyakit 

tidak menular 
399.595.000 

  
6. Stimulant jamban 

keluarga 
500.000.000 

  

7. Peningkatan 

pemerataan obat dan 

perbekalan kesehatan 

54.384.850 

  

8. Peningkatan pelayanan 

ibu hamil, melahirkan 

dan anak 

300.000.000 

  

9. Pencegahan penyakit 

yang dapat dicegah 

dengan imunisasi 

300.000.000 

  
10. Sanitasi total berbasis 

masyarakat 
234.910.000 

  

11. Penanggulangan 

kurang energi protein 

(KEP), anemia gizi 

besi, gangguan akibat 

kurang yodium 

(GAKY), kurang 

vitamin A dan 

kekurangan zat gizi 

mikro lainnya. 

199.570.000 

II. RSUD 

1. Pengadaan alat-alat 

rumah tangga RS dan 

alat kedokteran 

penyakit paru 

(DBHCHT) 

6.000.000.000 
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III. DLH 

1. Penyediaan sarana dan 

prasana pengelolaan 

sampah  

299.420.000 

  

2. Pengembangan data 

dan  informasi 

lingkungan 

394.858.000 

  

3. Pengendalian 

perusakan hutan dan 

lahan 

398.440.000 

  

4. Pengadaan tanaman 

ayoman/peneduh/turus 

jalan 

1.000.000.000 

IV. SATPOL PP 

1. Pemberantasan Barang 

Kena Cukai Ilegal 

(DBHCHT) 

198.840.000 

V. BAG. HUMAS 
1. Pengaduan LED 

Videotron 
998.312.000 

VI. 
BAG. 

PEREKONOMIAN 

1. Sosialisasi Ketentuan 

dibidang cukai 

(DBHCHT) 

263.803.900 

VII. DISTAPANGAN 

1. Pembangunan jalan 

usaha tani (BANKEU 

DESA) 

4.200.000.000 

  
2. Pengadaan Alat mesin 

pertanian (DBHCHT) 
1.000.000.000 

  

3. Pemupukan berimbang 

pada tanaman 

tembakau (DBHCHT) 

6.000.000.000 

  

4. Penyediaan dan 

pemurnian benih 

tembakau unggul local 

(DBHCHT) 

250.000.000 

  

5. Penggunaan benih 

bermutu yang 

bersertifikat sesuai 

dengan permintaan 

pasar (DBHCHT) 

300.000.000 

  
6. Pembangunan jalan 

usaha tani 
94.590.000 

  

7. Konservasi lahan 

tembakau dengan 

diversifikasi tanaman 

kopi 

1.500.000.000 

  

8. Pemupukan berimbang 

tanaman kopi di lahan 

pertembakauan 

500.000.000 
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9. Fasilitasi diversifikasi 

usaha tani tembakau 

melalui agribisnis 

komditas unggulan 

(DBHCHT) 

321.785.000 

  

10. Pelatihan pengelolaan 

usaha tani berbasis 

konservasi (DBHCHT) 

149.880.000 

  

11. Penerapan teknologi 

pengelolaan usaha 

pertanian terpadu 

(DBHCHT) 

288.760.000 

VIII DISKANAN 

1. Pengembangan 

peternakan berwawasan 

lingkungan di sentral 

tembakau (DBHCHT) 

500.000.000 

  
2. Pengembangan 

intesentifikasi ikan 
349.384.000 

  

3. Pengembangan 

diversifikasi usaha tani 

melalui agribisnis 

394.417.000 

 JUMLAH  38.815.949.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

 

 
 

Lampiran 1.5 Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2018 

NO. SKPD URAIAN Realisasi 

I.  
DINAS 

KESEHATAN 

1. Pengadaan Peralatan 

Kesehatan dan 

Sarana Penunjang 

lainnya Puskesmas 

        

1.898.727.977  

  

2. Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Puskesmas 

Pembantu 

           

612.567.000  

 

  

3. Pemeliharaan 

Kesehatan bagi 

masyarakat Kurang 

mampu 

     

10.771.199.000  

 

II.  RSUD 

1. Pengadaan Alat-alat 

rumah tangga RS 

dan Alat  

Kedokteran 

Penyakit Paru  

        

3.695.864.649  

 

III.  SATPOL PP 

1. Pemberantasan 

barang kena cukai 

ilegal 

           

183.100.700  

 

IV.  
BAG. 

PEREKONOMIAN 

1. Sosialisasi 

Ketentuan dibidang 

cukai  

           

140.073.000  

 

V.  DISTAPANGAN 

1. Penggunaan benih 

bermutu yang 

bersertifikat sesuai 

dengan permintaan 

pasar 

 284.001.882  

  

2. Pemupukan 

Berimbang pada 

tanaman tembakau 

 4.813.171.144  

  

3. Penyediaan dan 

Pemurnian Benih 

Tembakau Unggul 

Lokal 

 189.980.984  

  
4. Pengendalian OPT 

Tembakau 
 188.170.000  

  

5. Fasilitasi Potensi 

Pasca Panen 

Pertanian 

Perkebunan dan 

Holtikultura 

 191.200.000  

  6. Pengadaan Alat  970.983.184  
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Mesin Pertanian 

(Alsintan) 

  
7. Pembangunan Jalan 

Usaha Tani (JUT) 

        

3.896.338.019  

  

8. Sekolah Lapang 

Pengelolaan 

Tanaman Terpadu 

(SLPTT) padi 

Unggul  

              

96.229.979  

  

9. Peningkatan 

Kapasitas SDM dan 

Kelembagaan Petani 

           

283.786.262  

  

10. Pengembangan 

Diversifikasi Usaha 

Tani melalui 

Agribisnis 

              

97.126.321  

 

VI.  DISPERINDAG 1. Pembinaan Industri 
              

98.748.600  

VII.  DISKANAN 

1. Pengembangan 

Peternakan 

Berwawasan 

Lingkungan di 

Sentral Tembakau 

        

1.600.722.100  

  

2. Pengembangan 

Intensifikasi 

Budidaya Ikan 

           

192.300.000  

VIII.  DISNAKER 

1. Pendidikan dan 

Pelatihan 

Ketrampilan bagi 

Pencari Kerja 

           

661.152.980  

 

  

2. Pengadaan sarana 

Pendukung 

Pelatihan 

Ketrampilan bagi 

Pencari Kerja 

           

470.558.000  

  

3. Pembangunan 

Workshop 

Automotif Mobil 

dan 

Perlengkapannya 

           

882.626.500  

 

JUMLAH 

      

32.027.428.281  

 

 

 



 
126 

 

 
 

Lampiran 1.6 Dokumentasi 

 
Wawancara dengan Kepala UPTD BLK Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung 

 
Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Temanggung 

 
Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan 

Prasarana  Dinas Kesehatan Kabupaten 

Temanggung 

 
Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Temanggung 

 
Wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Temanggung 

 
Wawancara dengan Kabid Trantibum Dinas 
Satpol PP dan Damkar kab.Temanggung 
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Wawancara dengan Kepala Subbagian Ekonomi 

Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Temanggung 

 

  
  
  
 


