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1. Latar Belakang  

  Secara teoritis, bahwa desentralisasi akan selalu memberikan manfaat bagi 

masyarakat belum dapat disimpulkan (inkonklusif). Tiebout (1956)1 dan Oates (1999)2 

mengemukakan bahwa desentralisasi mendorong efesiensi penyediaan jasa publik, 

sedangkan Bank Dunia 3  (1997 dan 2000) menyatakan bahwa desentralisasi juga 

mendorong akuntabilitas dan kebijakan yang akomodatif. Namun sebaliknya, pihak yang 

tidak menyetujui desentralisasi mengemukakan beberapa masalah dalam pelaksanaan 

desentralisasi, yaitu infleksibilitas terhadap kebijakan stabilisasi makroekonomi 

                                                 
1
 Tiebout, Charles M. (1956) “A Pure Theory of Local Expenditure”, Journal of Political Economy, LXIV (5), 

October, hal. 416-424 
2
 Oates, Wallace E. (1999) “An Essay on Fiscal Federalism”, Journal of Economic Literature, XXXVII, Sept, 

hal. 1120-1149 
 
3 World Bank (1997) World Development Report 1997: The State in A Changing World, Oxford: Oxford 

University Press and World Bank (2000) World Development Report 1999/2000: Entering the 21st 
Century, Oxford: Oxford University Press 
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(Prud’homme: 19954 dan Treisman : 1999)5; disparitas antar daerah dan kekurangan 

akuntabilitas pemerintah (Prud’homme:1995).  

  Sejak desentralisasi diimplementasikan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, 

pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber-

sumber keuangannya sendiri seperti dapat dilihat dari implementasi Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, juga pajak dan retribusi daerah 

yang dapat diatur sendiri. Di luar transfer dari pusat ke daerah, di daerah terjadi 

peningkatan kebutuhan keuangan untuk membiayai kebutuhan daerah yang menjadi 

kewenangannya. Hal tersebut diduga dapat mendorong pemerintah daerah untuk 

mengenakan pajak dan retribusi daerah yang baru yang membuat perekonomian biaya 

tinggi.  Dugaan-dugaan tersebut diperkuat dengan munculnya perda-perda tentang pajak 

dan retribusi daerah yang sejak tahun 2001 sampai tahun 2003 ada 3000-an perda tentang 

pajak dan retribusi.  Perda-perda tersebut sedang dikaji oleh Depkeu untuk dipilah mana 

perda-perda yang menimbulkan masalah dan berdampak buruk pada iklim usaha di 

daerah dan nasional.  

  Lebih jauh, desentralisasi juga menggeser pola proses rent-seeking yang tadinya 

tersentralisasi. Karena rent seeking berhubungan dengan biaya ekonomi ilegal, maka 

biaya ini juga berubah. Dengan tidak adanya tanggung jawab secara politis, sangat 

mungkin bahwa biaya tersebut meningkat. Shidiq 6  menunjukkan bahwa program 

desentralisasi selama 1999-2002 tidak selalu membawa akuntabilitas dan manfaat sosial 

karena banyaknya kasus rent-seeking yang lebih besar daripada regime sebelumnya. 

Sebagai tambahan, ketika rent bergeser ke daerah, biaya untuk pengaturannya (cost of 

organizing) pun meningkat. 

  Jika dugaan bahwa sejak desentralisasi fiskal pajak dan retribusi serta pungutan 

tidak resmi/uang suap  (bribery cost) telah meningkat dan disertai  oleh lemahnya 

akuntabilitas secara politis dan lemahnya kemampuan administratif, maka hal tersebut  

                                                 
4
 Prud’homme, Remy (1995) “The Dangers of Decentralization”, The World Bank Research Observer, vol. 

10 No. 2, hal. 201-220 
 
5
 Treisman, Daniel (1999) “Political Decentralization and Economic Reform: A Game-Theoretic Analysis”, 

American Journal of Political Science, Vol. 43 Issue 2 (April 1999), hal. 488-517 
6

 Shidiq, Akhmad Rizal (akan terbit), “Rent-Seeking and Decentralization in Indonesia”, Ekonomi dan 
Keuangan Indonesia 
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dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menghambat investasi dan menciptakan 

biaya ekonomi tinggi.  Dengan menggunakan data Statistik Industri Besar dan Sedang  

dari tahun 1993 sampai tahun 1998, Kuncoro (2002) telah membuktikan bahwa daerah 

dengan tingkat pajak dan korupsi yang tinggi akan dijauhi oleh perusahaan-perusahaan 

baru yang kemudian akan mempunyai efek  menurunnya produktivitas secara agregat.    

  Dengan latar belakang  seperti yang di uraikan di atas, studi ini di arahkan untuk 

menjawab persoalan berikut :  

1. Apakah benar bahwa pajak, retribusi dan bribery cost telah mengalami 

peningkatan yang signifikan sejak desentralisasi fiskal diberlakukan pada tanggal 

1 Januari 2001 dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal ?  Mengapa hal 

tersebut terjadi ? 

2. Seberapa besar dampak pajak, restibusi dan bribery cost yang dilakukan di daerah 

terhadap iklim investasi  di daerah ?  

3. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan Investasi di daerahnya ?  

 

2.  Tujuan Studi  

Dengan latar belakang dan permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian 1) , 

studi ini bertujuan :  

1. Menguji dugaan bahwa pajak , retribusi dan bribery cost telah mengalami 

peningkatan yang signifikan sejak desentralisasi fiskal diberlakukan pada tanggal 

1 Januari 2001 dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal, serta  mengidentifikasi 

mengapa hal tersebut terjadi .  

2. Menguji  Pengaruh Pajak, Retribusi dan Bribery Cost terhadap Investasi di daerah  

3. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar investasi di 

daerah dan desentrasasi yang dilaksanakan sejak tahun 2001 berdampak pada 

peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.  

 
3. Tinjauan  Pustaka  
 
3.1.  Bribery Cost , Pajak , Retribusi : Sebelum dan Setelah Desentralisasi  
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Sejak desentralisasi dilaksanakan, isu tentang meningkatnya pajak, retribusi dan 

pungutan-pungutan  mengemuka dan menjadi masalah penting dalam implementasi 

desentralisasi.  Banyak daerah yang ingin meningkatkan PAD-nya, membuat banyak 

perda tentang pajak dan retribusi. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, KPPOD 

menengarai setidaknya ada  3 000-an  perda yang bermasalah yang perlu dikaji  ulang.   

 Namun demikian dari penelitian yang dilakukan oleh  Ray (2003) ditemukan 

fakta bahwa desentralisasi bukan penyebab utama dari masalah peraturan di daerah. 

Banyak perda  yang muncul setelah desentralisasi bukanlah hal yang baru dan sudah 

didiskusikan oleh penulis lain. Misalnya, SMERU (1999), dan lainnya 

mengidentifikasikan adanya sejumlah Pemda yang memberlakukan halangan-halangan 

dalam hal tarif dan tata niaga dalam perdagangan internal di pertengahan tahun 1990-an. 

Bank Dunia (1994) mendiskusikan penggunaan retribusi yang tidak memadai di Pemda 

di awal tahun 1990-an. Goodpaster dan Ray (2000) menjabarkan asal muasal dari 

kebanyakan kebijakan Pemda yang diskriminatif dan anti-persaingan tepat sebelum 

dimulainya proses otonomi. Meskipun demikian, desentralisasi memang menjelaskan 

tantangan-tantangan dan tekanan baru. Misalnya, di bawah tekanan untuk menaikkan 

pendapatan asli daerah, Pemda telah menggunakan sejumlah pajak dan pungutan yang 

mengganggu jalannya perdagangan, suatu keadaan yang wajar ditemui di daerah di 

pertengahan tahun 1990-an, tapi kemudian dihapus melalui tindakan deregulasi pada 

tahun 1997/98. Juga di bawah sistem desentralisasi, kebijakan baru tentang pajak dan 

pungutan lokal (UU 34/2000) telah mengarah pada aturan yang sub-optimal yang 

mengatur pengawasan peraturan lokal. Sebagai hasilnya, pajak dan retribusi lokal yang 

distortif diterapkan tanpa tinjauan yang efektif dari dampaknya.   

 
3.2.  Bribery Cost , Pajak , Retribusi dan Investasi  

Studi  tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi pertama kali 

dilakukan oleh Mauro pada tahun 1995 ( Kuncoro, 2002).   Hubungan tersebut diuji 

dengan data Employing Business International  dari 70 negara selama periode 1980-1983.   

Mauro menemukan secara siginifikan hubungan negatif antara  korupsi dengan  

pertumbuhan ekonomi dan juga hubungan negatif antara Rasio Investasi terhadap Produk 

Domestik Bruto dengan korupsi.  
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 Rahman et al (2000) dalam Kuncoro (2002) juga menemukan hubungan negatif 

antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi di Bangladesh.  Sementara itu Kuncoro 

(2002) dengan kerangka berfikir yang sama dengan Mauro dan Rahman dan dengan 

menggunakan data tingkat perusahaan dan data agregat antar propinsi menemukan bahwa  

daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi akan dijauhi oleh perusahaan-perusahaan baru 

yang pada gilirannya akan mempunyai efek menurunnya produktivitas secara agregat.   

 Kuncoro (2002) memproxi korupsi dengan Bribery cost  yang didefinisikan 

sebagai biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pengusaha yang tidak tercatat  yang 

biasanya dalam proses produksi dicatat dalam biaya lain-lain.  Biaya yang masuk dalam 

kategori ini adalah management and royalty fee, representation fee, dan biaya untuk 

hadiah-hadiah serta biaya lain-lain.  Bribery cost dicatat dalam persentase terhadap total 

biaya perusahaan.  Temuan yang menarik adalah daerah dengan bribery cost yang besar 

akan dijauhi oleh pengusaha sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas 

agregat.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lui (1985) dengan menggunakan queing 

model corruption menemukan bahwa korupsi (uang sogokan) dalam batas tertentu bisa 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi , karena dengan uang sogokan perusahaan dapat 

menghindari baya birokrasi yang jauh lebih mahal.  Temuan ini memperkuat kebenaran 

akan teori hipotesa tentang efficient grease yang mengatakan bahwa korupsi (uang 

sogokan) dalam batas tertentu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Alasannya 

adalah dibandingkan dengan membayar birokrasi dan menunggu proses birokrasi yang 

relatif lama, memberikan sogokan jauh lebih murah dan efisien. 

Dari banyak penelitian yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas hubungan 

antara korupsi (dalam hal ini uang sogokan) dan dampaknya terhadap perekonomian  

masih ambigous  atau inconclussive. Dalam kasus tertentu seperti di Indonesia (seperti 

yang dilakukan oleh Kuncoro (2002) dan Rahman et all untuk kasus di Bangladesh), 

korupsi berdampak negatif terhadap investasi dan produktivitas agregat.  Riyanto (2003)  

dengan menggunakan model panel data juga menemukan bahwa bribery cost berdampak 

negatif terhadap investasi  dan perekonomian.   Oleh karena itu studi ini mencoba untuk 

menyelidiki hubungan dampak uang sogokan terhadap Investasi  di daerah.    Kerangka 

teori yang akan digunakan dalam studi ini akan menggunakan teori neo klasikal .   



 6

Menurut teori investasi neo klasik, tingkat investasi berkaitan dengan produk 

marginal dari modal, tingkat bunga dan aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang mempengaruhi perusahaan (Mankiw,2003).   Menurut teori ini, daerah  

yang mampu menarik  investor dan investasi lebih banyak relatif terhadap daerah yang 

lainnya disebabkan karena daerah tersebut mampu memberikan keuntungan (produk 

marginal dari modal melebihi biaya modal).  Jadi penentu tingkat investasi di suatu 

daerah adalah selisih antara produk marginal modal dengan biaya modal. Biaya modal 

tersebut  dapat dianggap sebagai biaya investasi di daerah atau yang sering juga di sebut 

sebagai cost of doing business (LPEM FEUI, 2001).  Dengan kata lain, makin besar 

CODB di suatu daerah, maka makin kecil insentif  perusahaan untuk melakukan investasi.  

CODB ini dapat meliputi biaya yang legal (yaitu pajak, retribusi dan biaya perijinan)  dan 

biaya ilegal  seperti uang “sogokan” (bribery cost).  Kuncoro (2002) menemukan bahwa 

daerah dengan tingkat pungutan liar (bribery cost) yang besar cenderung dijauhi oleh 

perusahaan baru sehingga secara agregat terjadi penurunan investasi di daerah tersebut.  

  Menurut teori neo klasik, Undang-undang perpajakan (kebijakan pemerintah 

tentang perpajakan) mempengaruhi insentif perusahaan untuk melakukan investasi.  

Mengapa demikian ?  Pajak Pendapatan Perusahaan atau di Indonesia sering disebut 

sebagai PPh Badan tidak lain adalah pajak atas laba (keuntungan perusahaan).   Dengan 

pengenaan pajak ini akan mengurangi keuntungan (laba) perusahaan, sehingga akan 

menurunkann insentif perusahaan untuk investasi.  

 
4. Kerangka Pemikiran dan Metode Analisis  
 

Dengan memperhatikan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu, maka studi ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :  

1. Hal yang sangat  penting untuk dijawab adalah dugaan bahwa pajak dan 

restribusi serta bribery cost meningkat secara signifikan setelah desentralisasi 

diberlakukan.  Untuk menjawab hal ini akan digunakan perbandingan secara 

diskriprif data pajak, retribusi dan bribery cost dari data Statistik Industri 

Besar dan Sedang BPS.  Metode lain yang akan digunakan adalah studi 

literatur dari kajian kualitatif tentang peraturan daerah setelah desentralisasi 

diberlakukan.  
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2. Untuk menjawab pengaruh pajak dan retribusi serta Bribery Cost terhadap 

investasi digunakan kerangka pikir yang mengikuti model neo klasik dengan 

menggunakan beberapa vaiabel yang lebih terperinci.   Dampak pajak, 

retribusi dan bribery cost terhadap perekonomian dilakukan dengan alur pikir 

sebagai berikut :  

tt

tttt

ttt

rturInfrastrukBribeTaxI
KIKK

LAKY

4321

11

0 γγγγγ
δ

βα

++++=
−+=

=

−−  ..........(1)  

 Dari model di atas terlihat bahwa Investasi (I) mempengaruhi 

perekonomian melalui variable K (kapital) karena investasi pada periode t (It)  

akan menjadi bagian pembentukan kapital pada periode t (Kt) .  Kt sendiri selain 

ditentukan oleh It  juga ditentukan oleh kapital yang terbentuk pada waktu 

sebelumnya (Kt-1 )  dan tingkat penyusutan sebesar δ .  

 Melalui persamaan investasi yang dispesifikasikan di atas, pajak dan 

retribusi (dengan nama variabel Tax) serta bribe (uang sogokan) mempengaruhi 

investasi.  Selain itu investasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur 

seperti jalan, listrik dan telepon, karena secara empiris keputusan pengusaha 

untuk berinvestasi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur 

di daerah.  Terakhir investasi ditentukan oleh besarnya tingkat suku  bunga yang 

berlaku (rt ). Persamaan investasi inilah yang akan diestimasi untuk menyelidiki 

pengaruh masing-masing variabel.   

 
5. Data Yang digunakan  
 
Untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa pajak, retribusi dan uang sogokan telah 

meningkat cukup signifikan setelah desentralisasi akan digunakan data-data berikut :  

a) Survei Industri Besar dan Menegah yang dilakukan oleh BPS dari 

tahun 1995-2002.  

b) Survei Cost Of Doing Business (CODB) yang dilakukan oleh LPEM 

FEUI pada tahun 2001.  

c) Survei Dampak Pajak dan Retribusi Setelah Desentralisasi yang 

dilakukann oleh LPEM FEUI tahun 2003 
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d) Data Investasi, Pajak dan Belanja Pembangunan Daerah (sebagai 

proxi terhadap ketersediaan infrastruktur) serta suku bunga dari 

tahun 1984-2001 

e) Beberapa literatur penelitian tentang pajak dan retribusi setelah 

otonomi daerah diberlakukan.  

 
6. Benarkah Bahwa Pajak, Retribusi dan Bribery Cost Meningkat Setelah  

diberlakukannya desentralisasi ?  
 
 Salah satu akibat langsung dari adanya desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di 

Indonesia adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk membuat perda-perda 

baru yang berkaitan dengan dunia usaha. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah 

bahwa sistem yang baru, dengan alokasi dana dari pusat melalui mekanisme baru, tidak 

mencukupi untuk menutup kebutuhan fiskal daerah, terutama sekali berkaitan dengan 

pelimpahan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang tadinya dibiayai pusat sekarang 

dibiayai oleh daerah. Selain itu terdapat pula keinginan daerah untuk dapat menambah 

pendapatan asli daerahnya untuk menciptakan kemandirian fiskal. 

 Lewis (2003) menyatakan bahwa argumen perlunya pajak baru untuk menutup 

kebutuhan sebenarnya relatif lemah secara empirik. Lebih lanjut lagi, terdapat 

kekhawatiran dari banyak pihak bahwa kecenderungan pemda untuk membuat perda baru 

akan menciptakan distorsi perekonomian. UU No. 34 tahun 2000 sebenarnya 

memberikan rambu-rambu yang jelas bahwa untuk pajak dan retribusi harus memenuhi 

kondisi tidak menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan, melindungi kepentingan 

publik, dan secara ekonomi dapat dibenarkan (justifiable).   

 Sub bab ini akan menganalisis dugaan bahwa pajak, retribusi dan pungutan liar 

telah meningkat setelah desentralisasi fiskal diberlakukan.   Untuk menganalisis dan 

menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan analisis data dari survei Industri Besar dan 

Sedang BPS, Data Survei CODB (Cost of Doiing Business) LPEM   FEUI, Analisis 

peraturan-Peraturan Daerah dan temuan David Rey dari Partnership for Economic 

Growth (PEG) dari USAID.  

6.1. Temuan dari Statistik Industri Besar dan Sedang BPS 



 9

  Sebagaimana diketahui survei BPS terhadap perusahaan industri besar dan sedang 

yang dilakukan setiap tahun memuat pertanyaan tentang pajak dan pengeluaran lain-lain.  

Kuncoro (2002) menggunakan pengeluaran lain-lain ini sebagai proxy untuk mengukur 

besarnya pungutan tidak resmi atau uang sogokan  Dalam tulisan ini juga digunakan 

pendekatan yang sama dengan Kuncoro (2002).  Data yang dianalisis adalah data tahun 

dari tahun 1995-2001 dimana data dipecah menjadi dua bagian yaitu sebelum 

desentralisasi fiskal diberlakukan (1995-2000) dan setelah desentralisasi (2001-2002).  

Hasil analisis datanya diberikan pada Tabel 1.  

 Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa setelah desentralisasi tahun 2001, pajak dan  

memang meningkat cukup besar dalam nilai nominalnya dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya.  Jadi jika dilihat secara nominal, memang pajak, dan bribe yang dibayarkan 

oleh setiap perusahaan meningkat cukup besar.  Namun jika dilihat sebagai persentase 

terhadap pengeluaran total, sebagaimana  dapat dilihat pada Tabel 2, terlihat bahwa  

nilainya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan menunjukkan penurunan, 

tetapi standar deviasis cenderung membesar terutama standar deviasi pembayaran bribe.  

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 ini terlihat bahwa secara nominal pajak dan bribe memang 

meningkat setelah desentralisasi, tetapi di saat yang bersamaan pengeluaran total 

perusahaan juga meningkat sehingga jika dilihat sebagi persentase terhadap total 

pengeluaran, rasionya cenderung mengecil.   Tetapi dari Tabel 2 terlihat bahwa standar 

deviasi pengeluaran untuk bribe makin besar, artinya setelah desentralisasi diberlakukan 

unsur perusahaan menghadapi unsur ketidakpastian yang lebih besar  dalam soal 

pembayar bribe.  Nilai-nilai nominal pajak dan bribe serta ketidakpastian yang meningkat 

setelah desentralisasi inilah yang membuat opini umum bahwa  pajak dan uang sogokan 

meningkat cukup besar.   

   Tabel 1. Rata-rata Besarnya Pajak dan  Bribe yang Dibayarkan Satu 
Perusahaan Selama Satu Tahun (Dalam Rp 000)  

Tahun Pajak Bribe 
1995 127,696 14,034 
1996 131,698 12,835 
1997 182,852 18,298 
1998 233,230 36,592 
1999 229,818 28,001 
2000 186,732 13,332 
2001 282,840 83,975 
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   Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedan BPS dan dihitung oleh penulis 

 

 

   Tabel 2. Rata-rata dan Standar Pembayaran Pajak, Bribe dan Bunga 
Perusahaan sebagai Persentase Terhadap Pengeluaran Total  

Rata-rata  
Tahun Keterangan %Pajak %Bribe
1995 Sebelum  2.17 9.40 
1996 Sebelum  1.96 10.38 
1997 Sebelum  2.46 10.12 
1998 Sebelum  1.46 8.54 
1999 Sebelum  1.69 8.12 
2000 Sebelum  1.21 8.71 
2001 Setelah 1.49 8.27 
2002 Setelah 1.68 6.77 

  Standar Deviasi  
1995 Sebelum  2.54 3.84 
1996 Sebelum  2.34 3.26 
1997 Sebelum  2.86 3.99 
1998 Sebelum  1.05 4.06 
1999 Sebelum  2.17 3.47 
2000 Sebelum  1.97 3.10 
2001 Setelah 2.42 5.40 
2002 Setelah 2.20 4.78 

   Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedan BPS dan dihitung oleh penulis  

 

6.2. Temuan dari CODB LPEM FEUI  

 Hasil survei CODB LPEM (tahun 2001) sebagaimana disajikan pada Tabel 3 

memperlihatkan bahwa rata-rata bribe mencapai 10.17 % terhadap biaya produksi.  Jika 

hasil ini kita bandingkan dengan survei Industri BPS,  dari sisi persentase meningkat 

dibandingkan sebelum desentralisasi.  Hasil ini memperkuat dugaan bahwa bribe 

meningkat setelah desentralisasi. 

 

6.3. Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Setelah Desentralisasi  

 Dari data KPPOD, terdapat daftar komprehensif mengenai perda-perda yang terkait 

dengan kegiatan dunia usaha. Data tersebut berisikan perda-perda yang diterbitkan 

Pemda Kabupaten/Kota pada periode 2000-2002, dengan jumlah total 3.844 perda (lihat 
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Gambar 1). 

Gambar 1 
Jumlah Perda yang Diterbitkan Setelah  

Desentralisasi per Pulau 
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      Sumber : KPPOD 

 
 
Tabel 3.  Rata-Rata Tingkat Bribe yang Dinyatakan Sebagai Persentasi dari Biaya 

Produksi  : Hasil Survei Terhadap Perusahaan  
 

Kabupaten/Kota  

Jumlah 
Perusahaan yang 

Disurvei  

Jumlah 
Perusahaan Yang 

Melaporkan 
adanya Bribe  

Rata-Rata 
Bribe  
(%)  

Banjar 13 5 25.00 
Tanggerang (kota) 10 3 22.33 
Cianjur 20 15 22.07 
Jakarta Utara  14 10 20.15 
Banjarmasin 7 4 18.75 
Jakarta Selatan 48 29 18.57 
Mojokerto (kota) 6 6 18.33 
Tanggerang (kabupaten) 50 16 17.09 
Jambi 10 10 16.25 
Lombok Barat 22 22 15.48 
Sukabumi 20 17 14.67 
Ujung Pandang 40 29 13.97 
Riau Kepulauan 20 19 13.71 
Kutai 7 7 13.64 
Bandung (kabupaten) 100 71 13.41 
Jakarta Pusat 54 32 13.39 
Pontianak (kota) 13 12 13.34 
Palembang 15 12 13.17 
Samarinda 10 9 13.11 
Maros 15 15 12.73 
Padang 20 19 12.29 
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Musi Banyuasin 10 8 12.00 
Gianyar 10 10 11.75 
Mojokerto 29 24 11.65 
Manado 10 9 11.44 
Jakarta Barat 21 11 11.27 
Medan 50 44 11.18 
Semarang (kota) 60 38 10.44 
Bandung (kota) 60 59 10.13 
Deli Serdang 25 24 10.10 
Karawang 2 2 10.00 
Malang (kota) 7 7 9.80 
Sidoarjo 69 29 9.75 
Bekasi 44 33 9.73 
Batanghari 10 10 9.70 
Jakarta Timur 73 59 9.43 
Jepara 60 55 9.38 
Gorontalo 10 10 9.10 
Bogor (kabupaten) 61 49 8.99 
Batam 25 20 8.69 
Badung 15 11 8.69 

Kabupaten/Kota  

Jumlah 
Perusahaan yang 

Disurvei  

Jumlah Perusahaan 
Yang Melaporkan 
adanya Bribe  

Rata-Rata Bribe  
(%)  

Bantul 14 11 8.52 
Bogor (kota) 15 12 8.38 
Purwakarta 21 15 8.00 
Pekalongan (kota) 30 22 8.00 
Pasuruan 23 20 8.00 
Surabaya  110 69 7.66 
Denpasar 20 17 7.53 
Bitung 10 9 7.44 
Lamongan 40 40 7.40 
Pontianak (kabupaten) 10 8 7.38 
Semarang (kabupaten) 30 17 7.36 
Magelang 25 6 7.08 
Klaten 40 27 6.94 
Lampung Tengah 15 15 6.63 
Malang (kabupaten) 38 14 6.32 
Bandar Lampung 15 15 5.93 
Gresik 39 28 5.52 
Pekalongan (kabupaten) 30 28 5.12 
Serang 20 6 4.59 
Asahan 15 15 4.54 
Surakarta 30 24 3.92 
Yogyakarta 22 19 3.75 
Pati 30 22 2.79 
Indonesia 1807 1333 10.17 
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Sumber : Survei CODB LPEM FEUI 2001 

 

 

Dari keseluruhan jumlah perda tersebut, dapat diklasifikasikan menurut sektor obyek 

pajak atau retribusinya; angkutan, pertanian, manufaktur, jasa dan umum. Sektor 

angkutan sebenarnya adalah bagian dari sektor jasa, tetapi dikeluarkan untuk melihat 

hambatan-hambatan perdagangan antar daerah yang berasal dari regulasi di sektor 

angkutan. Sedangkan kategori umum adalah pajak atau retribusi yang tidak secara 

spesifik terkait dengan sektor produksi tertentu, misalnya retribusi pelayanan sosial. 

Pemecahan antar sektor tersebut menghasilkan angka-angka seperti terlihat dalam 

Gambar 2. berikut. 

Gambar 2 
Persentase Jumlah Perda berdasarkan Sektor yang Terkait per Pulau 
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    Sumber:  KPPOD 
 
 Dari Gambar 2 terlihat bahwa sebagian besar perda yang dikeluarkan pada tahun 

2000-2002 lebih banyak tidak bersifat spesifik ke sektor tertentu. Di tempat kedua adalah 

sektor jasa termasuk jasa angkutan, yang persentasenya sekitar 20 persen di seluruh 

pulau. Sekitar 55 persen dari persentase itu datang dari jasa angkutan. Disusul oleh 

pertanian dan manufaktur. Besarnya persentase sektor jasa ini mendukung temuan pada 

survei lapangan bahwa bribe terbesar terjadi pada sektor tersebut, yang ini berarti jasa 

adalah sasaran utama pungutan baik resmi maupun tidak resmi.  

 Perbandingan antar pulau menunjukkan bahwa persentase jasa relatif seragam, 

dengan kecenderungan agak tinggi untuk Jawa dan Kalimantan. Sementara untuk 
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manufaktur, Kalimantan justru sangat kecil, sementara Jawa, Sumatera dan pulau lainnya 

berada pada kisaran 1,5 persen. Yang menarik adalah untuk komoditas pertanian, dimana 

di Jawa angkanya relatif rendah dibandingkan pulau lainnya, dan Kalimantan yang 

tertinggi. Gambaran sepintas ini mengindikasikan bahwa persentase jenis sektor yang 

dikenai pajak dan retribusi daerah sesuai dengan aktivitas ekonomi daerah tersebut. 

Pemerintah daerah cenderung memajaki atau menarik retribusi pada kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang banyak terjadi di daerah tersebut. 

 Sementara itu untuk menilai kebermasalahan perda mengenai retribusi dan pajak 

daerah, studi ini menggunakan dua sumber: Surat Keterangan Menteri Keuangan 

mengenai Rekapitulasi Peraturan Daerah yang Perlu Dipertimbangkan untuk dibatalkan, 

dan Survei Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 2002 yang dilakukan oleh KPPOD. Data 

dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa terutama sekali kebermasalahan 

peraturan tersebut berupa potensi menciptakan ekonomi biaya tinggi; menghalangi lalu 

lintas barang antar daerah; ketidakjelasan kriteria jenis jasa yang diberikan pemerintah 

daerah yang perlu dibiayai dengan retribusi; dan pengenaan pajak/pungutan yang 

berganda dengan pungutan yang telah ada. 

Gambar 3 
Jumlah Perda yang menurut Departemen Keuangan  

Diusulkan untuk Dibatalkan per Sektor  
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       Sumber: Departemen Keuangan 
 
 Jumlah seluruh perda yang disarankan Departemen Keuangan untuk dibatalkan 

adalah sebanyak 173 perda. Di antara jumlah tersebut, persentase terbesar adalah pada 

perda-perda yang terkait dengan komoditas di sektor pertanian (88 perda atau 51 persen), 

disusul jasa angkutan sebesar 23 persen). Jadi dapat dikatakan, walaupun secara 
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keseluruhan perda yang berlaku di daerah sektor pertanian bukan yang paling 

mendominasi, sektor tersebut menjadi sasaran pungutan resmi  yang distortif. 

 Survei KPPOD mengidentifikasikan gambaran  yang lebih dalam untuk persoalan 

kebermasalahan perda. Survei tersebut mengumpulkan 709 perda dan 

mengidentifikasikan kebermasalahan ke dalam 14 kategori dalam tiga bagian besar, yaitu 

kriteria yuridis (relevansi, update, dan kelengkapan yuridis); substansi (konsistensi, 

kejelasan subyek dan obyek pajak, kejelasan hak dan kewajiban pemda, kejelasan 

standar, dan kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan); serta kriteria prinsip (free internal 

trade, persaingan sehat, dampak ekonomi, akses, dan pelanggaran kewenangan 

pemerintah). Hampir 15 persen dari seluruh perda yang disurvei tersebut tidak 

bermasalah dan sisanya mengalami masalah pada satu atau beberapa standar di atas. Pada 

beberapa standar yang relevan dengan studi ini didapati antara lain 9,2 persen 

menimbulkan dampak ekonomi yang negatif dan 2,3 persen menghalangi perdagangan 

antar daerah.   

 Dilihat dari sektor komoditas yang terkena pajak ditemukan –dengan mengeluarkan 

kategori perda-perda yang tidak mengalami masalah, walaupun sebagian besar tidak 

bersifat umum atau tidak spesifik ke sektor tertentu (55 persen), 16,3 persen dari seluruh 

perda yang disurvei terkait dengan komoditas pertanian, disusul dengan jasa  (13,6 

persen). Tetapi apabila digabungan antara jasa angkutan dan jasa yang lain, kategori ini 

mempunyai pangsa sekitar 26,3 persen.  Sementara industri manufaktur relatif kecil, 

hanya sekitar 2 persen. 
Gambar 4 

Jumlah Perda yang menurut KPPOD Bermasalah per Sektor 
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       Sumber: KPPOD 
 

Temuan ini menguatkan bahwa sektor jasa adalah obyek pungutan utama baik resmi 

maupun tidak resmi, sekaligus memiliki tingkat distorsi/kebermasalahan yang relatif 

signifikan. 

 Tabel 4 menunjukkan komposisi kebermasalahan menunjukkan bahwa untuk 

produk-produk pertanian, persoalan yang lebih sering muncul adalah ketidakjelasan jasa 

apa yang diberikan pemerintah dalam pengenaan retribusi –misalnya retribusi 

pemeriksaan ternak atau hasil pertanian-; ketimbang persoalan ekonomi biaya tinggi atau 

hambatan perdagangan antar daerah. Sedangkan pada sektor angkutan, seperti telah 

diduga, persoalannya lebih pada hambatan perdagangan antar daerah.  

 Tabel 5 menunjukkan pula bahwa dalam satu perda terdapat kemungkinan 

terjadinya lebih dari satu jenis pelanggaran/masalah yang timbul (irisan pelanggaran). 

Dengan memperhitungkan irisan tersebut, diperoleh data bahwa pada perda-perda yang 

berkaitan dengan sektor pertanian dan angkutan, masing-masing 80,1 dan 73,2 persen 

mengalami masalah yang terkait dengan ketidakjelasan jasa yang diberikan pemerintah.  

Sedangkan untuk ekonomi biaya tinggi, angkanya adalah 33 dan 29,3 persen untuk sektor 

pertanian dan angkutan. Sementara untuk masalah hambatan perdagangan persentasenya 

adalah 42 persen untuk pertanian dan 73,2 persen untuk angkutan.  

Tabel 4 
Jumlah Perda yang menurut Departemen Keuangan Diusulkan untuk Dibatalkan 

menurut Alasan Pembatalan per Sektor  
Alasan 

Pembatalan
Pertanian Angkutan Jasa Manufaktur

Manufaktur-
Jasa 

Lain-lain / 
Umum 

Jumlah 

1 0 0 0 0   0 

2 1 0 0 0   1 

3 39 9 3 2 1  53 

4 2 0 0 0   2 

1-2 4 0 0 0   4 

1-3 0 2 0 0   2 

1-4 1 0 0 0   1 

2-3 0 5 0 0   5 

2-4 6 11 0 0   17 

3-4 9 0 0 0   9 

1-2-3 15 10 0 0   25 

1-2-4 3 0 0 0   3 

2-3-4 2 4 0 0   6 

1-2-3-4 6 0 1 0   7 

Jumlah 88 41 4 2 1 37 173 
Sumber: Depkeu, diolah oleh LPEM 
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Keterangan: 
1: ekonomi biaya tinggi 
2. hambatan perdagangan antar daerah 
3. ketidakjelasan jasa yang disediakan pemerintah 
4. pengenaan pajak/retribusi berganda 
 

 Sementara itu untuk Tabel 5, dari data KPPOD menunjukkan komposisi 

kebermasalahan-dengan memperhatikan kemungkinan adanya lebih dari satu masalah 

dalam satu perda- adalah sebagai berikut. Untuk sektor pertanian, kebermasalahan paling 

sering terjadi pada persoalan ketidakjelasan obyek pajak (21 persen), disusul dengan 

dampak ekonomi negatif dan hambatan perdagangan antar daerah (19,8 persen dan 12,1 

persen). Pada sektor angkutan, persoalan terbesar pada dampak ekonomi negatif (11,3 

persen) disusul ketidakjelasan obyek pajak  dan hambatan perdagangan antar daerah (7 

persen dan 2,8 persen). Sementara di jasa lainnya, peringkatnya sama dengan pada jasa 

angkutan, 13,16 persen untuk dampak ekonomi negatif, 10,5 untuk ketidakjelasan obyek 

pajak, dan 4 persen untuk hambatan perdagangan antar daerah.   

Tabel 5 
Jumlah Perda yang menurut KPPOD Bermasalah menurut  

Alasan Pembatalan per Sektor 

Alasan 
Pembatalan 

Pertanian Angkutan Jasa Manufaktur 
Manufaktur-

Jasa 
Manufaktur-

Pertanian 

Lain-
lain / 
Umum 

Secara 
Umum 
Tidak 

Bermasalah 
(kriteria 0) 

Jumlah 

5 18 5 8 1     32 

6  2 1      3 

10 9 2 2      13 

11 1 1 2      4 

12 17 8 10 4  1   39 

13 1   1     2 

10-13 2        2 

5-12 1        1 

11-13 1        1 

10-11   1      1 

11-12     1    0 

DLL 41 53 52 5 1    151 

Jumlah 91 71 76 11 2 1 305 152 709 
Sumber : KPPOD, diolah oleh LPEM 

Keterangan Jenis Masalah : 

5 : Kejelasan obyek 

6: Kejelasan subyek 

10: Keutuhan wilayah Ekonomi Nasional 

11: Persaingan sehat 

12: Dampak Ekonomi Negatif 

13: Menghalangi akses masyarakat dan kepentingan umum (lingk.hidup)

DLL: lainnya 
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 Secara singkat, tiga kesimpulan dapat diambil dari deskripsi perda-perda secara 

makro di Indonesia. Pertama,  sebagian besar perda mengenai dunia usaha yang 

dikeluarkan pada periode 2000-2002 tidak spesifik pada sektor tertentu, tetapi bagian 

yang spesifik sektor tertentu menunjukkan bahwa sektor jasa, termasuk angkutan di 

dalamnya, adalah sektor yang paling dimintai pemerintah daerah untuk diatur dan 

dijadikan sumber penerimaan daerah; disusul oleh sektor pertanian, kemudian 

manufaktur. Kedua, sektor yang relatif mengalami banyak masalah, baik distorsi 

ekonomi, juga mempunyai urutan yang sama dengan temuan poin pertama, yaitu, sektor 

jasa termasuk angkutan, pertanian, dan manufaktur. Ketiga, jenis kebermasalahan yang 

dominan adalah dampak ekonomi biaya tinggi dan ketidakjelasan obyek pajak. Kedua 

jenis masalah ini relatif sangat erat hubungannya satu sama lain, sehingga  mungkin dapat 

digabung menjadi satu tipe masalah, yaitu distorsi ekonomi. Sementara hambatan 

perdagangan antar daerah, hambatan dari peraturan resmi perda-perda tersebut relatif 

kecil. 

 Dari temuan terhadap tinjauan perda-perda tentang pajak dan retribusi ini terlihat 

bahwa banyak  perda-perda tentang pajak dan retribusi muncul setelah era desentralisasi 

dan bersifat distorsi terhadap perekonomian daerah itu sendiri. Namun demikian dari 

penelitian yang dilakukan oleh  Ray (2003) ditemukan fakta bahwa desentralisasi bukan 

penyebab utama dari masalah munculnya peraturan-peraturan baru tentang pajak dan 

retribusi  di daerah. Banyak perda  yang muncul setelah desentralisasi bukanlah hal yang 

baru dan sudah didiskusikan oleh penulis lain. Misalnya, SMERU (1999), dan lainnya 

mengidentifikasikan adanya sejumlah Pemda yang memberlakukan halangan-halangan 

dalam hal tarif dan tata niaga dalam perdagangan internal di pertengahan tahun 1990-an. 

Bank Dunia (1994) mendiskusikan penggunaan retribusi yang tidak mamadai di Pemda 

di awal tahun 1990-an. Goodpaster dan Ray (2000) menjabarkan asal muasal dari 

kebanyakan kebijakan Pemda yang diskriminatif dan anti-persaingan tepat sebelum 

dimulainya proses otonomi. Meskipun demikian, desentralisasi memang menjelaskan 

tantangan-tantangan dan tekanan baru. Misalnya, di bawah tekanan untuk menaikkan 

pendapatan asli daerah, Pemda telah menggunakan sejumlah pajak dan pungutan yang 

mengganggu jalannya perdagangan, suatu keadaan yang wajar ditemui di daerah di 

pertengahan tahun 1990-an, tapi kemudian dihapus melalui tindakan deregulasi pada 
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tahun 1997/98. Juga di bawah sistem desentralisasi, kebijakan baru tentang pajak dan 

pungutan lokal (UU 34/2000) telah mengarah pada aturan yang sub-optimal yang 

mengatur pengawasan peraturan lokal. Sebagai hasilnya, pajak dan retribusi lokal yang 

distortif diterapkan tanpa tinjauan yang efektif dari dampaknya.   

7. Estimasi Hubungan antara Investasi  dengan  Pajak, Rerubusi dan Bribe (Uang 
Sogokan) 

Setelah sub bab sebelumnya memberikan gambaran bagaimana pajak dan bribe 

meningkat setelah desentralisasi diberlakukan, kini tiba saatnya menguji pengaruh pajak 

dan bribe tersebut terhadap investasi dan iklim bisnis di daerah.  Spesifikasi model 

investasi yang digunakan   dinyatakan  dalam persamaan  (1)  yang diestimasi dengan 

menggunakan transformasi logaritma.   Data yang digunakan untuk estimasi adalah data 

pada tingkat propinsi dari tahun 1984-2001.  Oleh karena itu teknik estimasi yang 

digunakan adalah dengan teknik estimasi Panel Data.   Hasil estimasinya diberikan pada 

Tabel 6 berikut.  

Tabel 6.  Hasil Estimasi Hubungan Investasi dengan Pajak dan Bribe 
Dependent Variable: LOG(I?) 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Sample: 1984 2001 
Included observations: 18 
Number of cross-sections used: 26 
Total panel (balanced) observations: 468 
One-step weighting matrix 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LOG(EXP?) 0.062367 0.014433 4.321186 0.0000 

LOG(PAJAK?) -0.036656 0.015918 -2.302763 0.0218 
LOG( IR?) -0.109307 0.030431 -3.591981 0.0004 

LOG( BRIBERY?) -0.042304 0.014393 -2.939137 0.0035 
LOG(I?(-1)) 0.784938 0.028843 27.21402 0.0000 

Weighted Statistics     
R-squared 0.999561     Mean dependent var 21.79506 
Adjusted R-squared 0.999531     S.D. dependent var 8.790863 
S.E. of regression 0.190359     Sum squared resid 15.83533 
F-statistic 33183.51     Durbin-Watson stat 1.678612 
Prob(F-statistic) 0.000000    
Unweighted Statistics     
R-squared 0.977653     Mean dependent var 14.15459 
Adjusted R-squared 0.976119     S.D. dependent var 1.247890 
S.E. of regression 0.192843     Sum squared resid 16.25137 
Durbin-Watson stat 1.745228    

 
Penjelasan Variabel :  

Nama Variabel Deskripsi Variabel 
I Investasi Daerah yang diukur dari PMTDB (Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto) 
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EXP Belanja Pembangunan dari APBD sebagai proxy terhadap Infrastruktur  
Pajak Besarnya Pajak yang diperoleh oleh Pemda , diambil dari APBD  

IR Interest Rate (Suku bunga kredit)  
Bribery Tingkat Bribe (Uang sogokan) yang diestimasi  dari biaya lain-lain dalam statistic 

Industri Besar dan Sedang BPS  
 
 

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa variabel EXP (belanja pembangunan) sebagai 

proxy infrastruktur,  berpengaruh positip terhadap investasi. Sementara Pajak , IR (suku 

bunga), dan Bribery berpengaruh negatif.   Jika dilihat p-valuenya (Prob), semua varaibel 

berpengaruh signifikan.   

 Hasil Estimasi Model tersebut menguatkan dugaan bahwa pajak dan bribe akan 

membuat investasi menurun. Sementara Belanja pembangunan berpengaruh positip 

terhadap investasi.  Implikasinya, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan investasi 

maka yang harus dilakukan adalah  tidak membabi buta menetapkan pajak dan retribusi 

baru serta memberantas pungutan-pungutan  yang tidak resmi.    

Lantas bagaimana meningkatkan PAD?.  PAD sebenarnya akan secara otomatis 

meningkat jika iklim investasi  dibuat menarik, sehingga tumbuh perusahaan baru dan 

perusahaan-perusahaan tersebut dapat meningkat usahanya.   Jika perusahaan di daerah 

bertambah banyak dan berkembang usahanya, maka dengan tingkat pajak yang ada, PAD 

akan meningkat.  Lebih dari itu, jika investasi meningkat pengangguran di daerah dapat 

di atasi.  Jadi, dengan desentralisasi, daerah tidak perlu menetapkan pajak dan retribusi 

baru.  Dorongan investasi dapat juga dilakukan dengan meningkatkan belanja 

pembangunan untuk menambah atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan 

jembatan serta fasilitas publik lainnya.  Dengan investasi yang meningkat, PAD otomatis 

akan meningkat dan pengangguran berkurang.  

 
 
8. Kesimpulan dan Rekomendasi  

 
Penelitian-penelitian terkini menguatkan dugaan bahwa setelah era desentralisasi  

pajak, retribusi dan bribe telah meningkat sebagai euforia daerah dalam meningkatkan 

PAD.  Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pajak dan bribe telah meningkat. Hal ini 

dikuatkan oleh data CODB LPEM yang menunjukkan rata-rata bribe yang dibayarakan 

oleh perusahaan pada tahun 2001 mencapai 10.17% dari biaya biaya produksi.   Studi 
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kualitatif dengan meninjau peraturan daerah yang dikeluarkan setelah tahun 2001 

menunjukkan bahwa banyak peraturan daerah tersebut menetapkan pajak dan retribusi 

baru yang pada akhirnya bersifat distorsif terhadap perekonomian.   Hal ini menguatkan 

dugaan bahwa pajak dan retribusi baru  muncul dengan alasan peningkatan PAD.  Data 

dari statistik Industri BPS tahun menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi 

ketidakpastian yang makin besar setelah desentralisasi.   

 Namun demikian dari penelitian yang dilakukan oleh  Ray (2003) ditemukan fakta 

bahwa desentralisasi bukan penyebab utama dari masalah munculnya peraturan-peraturan 

baru tentang pajak dan retribusi  di daerah. Banyak perda  yang muncul setelah 

desentralisasi bukanlah hal yang baru dan sudah didiskusikan oleh penulis lain. Misalnya, 

SMERU (1999), dan lainnya mengidentifikasikan adanya sejumlah Pemda yang 

memberlakukan halangan-halangan dalam hal tarif dan tata niaga dalam perdagangan 

internal di pertengahan tahun 1990-an. Bank Dunia (1994) mendiskusikan penggunaan 

retribusi yang tidak memadai di Pemda di awal tahun 1990-an. Goodpaster dan Ray 

(2000) menjabarkan asal muasal dari kebanyakan kebijakan Pemda yang diskriminatif 

dan anti-persaingan tepat sebelum dimulainya proses otonomi. Meskipun demikian, 

desentralisasi memang menjelaskan tantangan-tantangan dan tekanan baru. Misalnya, di 

bawah tekanan untuk menaikkan pendapatan asli daerah, Pemda telah menggunakan 

sejumlah pajak dan pungutan yang mengganggu jalannya perdagangan, suatu keadaan 

yang wajar ditemui di daerah di pertengahan tahun 1990-an, tapi kemudian dihapus 

melalui tindakan deregulasi pada tahun 1997/98. Juga di bawah sistim desentralisasi, 

kebijakan baru tentang pajak dan pungutan lokal (UU 34/2000) telah mengarah pada 

aturan yang sub-optimal yang mengatur pengawasan peraturan lokal. Sebagai hasilnya, 

pajak dan retribusi lokal yang distortif diterapkan tanpa tinjauan yang efektif dari 

dampaknya.   

 Dengan adanya indikasi meningkatnya pajak, retribusi dan bribe di daerah, maka 

hal ini  membuat kekhawatiran bahwa desentralisasi akan kurang memberikan manfaat 

bagi masyarakat daerah itu sendiri.   Hasil pengujian dengan menggunakan model neo 

klasik menunjukkan bahwa peningkatan pajak akan memperburuk invsetasi.  Hasil lain 

yang menarik dan menjawab teka-teki tentang efficient grease adalah bahwa hipotesis 

tentang efficient grease tidak terbukti untuk kasus Indoensia.  Hal ini ditunjukkan oleh 
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pengaruh bribe yang negatif terhadap investasi, artinya dapat disimpulkan bahwa korupsi 

(bribe) akan berdampak negatif  terhadap perekonomian.  Jadi berapapun tingkat bribe, 

akan berdampak buruk pada perekonomian.  Hal ini sejalan dengan temuan Kuncoro 

(2002) dan Riyanto (2003). 

 Hasil studi ini berimpilkasi bahwa jika daerah ingin meningkatkan PAD, maka 

kuncinya adalah mendorong investasi dan iklim usaha di daerah tersebut, bukan dengan 

membabi buta menerapkan pajak dan retribusi baru.  Penetapan pajak dan retribusi baru 

atau peningkatan pajak dengan mengeluarkan perda-perda baru akan berdampak buruk 

pada investasi dan ikilm usaha di daerah.   Investasi dan  iklim usaha yang tidak kondusif 

pada akhirnya malah akan menurunkan PAD.  Jika pajak dan retribusi dibuat ”biasa 

saja” , dan pungutan-pungutan tidak resmi dihapusakan serta belanja pemerintah daerah 

untuk infrastruktur ditingkatkan, maka investasi dan iklim investasi akan meningkat.  

Dengan ikilm usaha yang kondusif akan muncul perusahaan-perusahaan baru dan 

meningkatkan usaha-usaha perusahaan yang sudah ada.   Perekonomian daerah akan 

mengalami ”booming”  dan PAD akan meningkat dengan sendirinya. 
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