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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada

rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan

kewenanganya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar

bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat

menentukan dalam menyelsaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari

penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan

yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan

sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai

output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi.

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi

masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang

menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang
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bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan

masyarakat sebagai penerima layanan. Kebijakan publik menurut Anderson, yaitu

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan

suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam

kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Pendapat George C. Edwads III yang menyatakan bahwa “Kebijakan Negara

adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”, sehingga

suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak

dilaksanaka. Demikian pula pendapat Thomas Dye yang mengatakan kebijakan

publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan,

definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat

oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu juga, kebijakan publik menurut Carl Friedrich bahwa kebijakan publik

adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur
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dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai

tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan

bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh

anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik

yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam

pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna

kebijakan agar  dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton bahwa kebijakan

mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai

pembuat kebijakan.

Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-

peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tidaklah mudah

membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin

suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu

harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Amara Raksasataya

dalam Islamy mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-

elemen yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata

dari taktik atau strategi.

Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau

masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut
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banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan,

dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang

dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan

masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan,

setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh

pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

B. Konsep dan Definisi Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahaptahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar

mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelakasanaan

kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UU.

Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah

dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin

dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu

dampak (outcome).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip

oleh Wahab adalah implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.

Kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the
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means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to

give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Selain itu menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan

dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.

Sementara itu menurut Grindle dalam buku Winarno (2002:149) mengatakan

bahwa implemantasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari

suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan

menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:149) bahwa

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan

oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan

tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah

yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-

badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari
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UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang

seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Van Meter dan Horn juga menggolongkan unsur perubahan karakteristik

setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh

mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, proses

implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang

diperlukan. Hal yang diperlukan bahwa implementasi yang efektif akan sangat

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi

secara drastis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti

menginterpretasikan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya

untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk

mencapai  tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program.

Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah perlu mengkaji ulang hal

yang akan di putuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi

lingkungan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah

sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi dilapangan mengenai dampak yang

akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan

dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.
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2. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi

tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Dalam analisis kebijakan pubik telah banyak dikembangkan model-model yang

membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses

tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model

implementasi kebijakan. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan

dari berbagai ahli:

a) Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan

Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini terdapat

empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikominukasikan pada organisasi atau

publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan

tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi

kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat

keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat

berjalan apabila komuniksi berjalan dengan baik . Secara umum tiga hal yang

penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan.
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2) Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal

ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out

kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia sebagai implementor harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan

tindakan dan berkompeten dibidangnya. Secara umum empat hal yang penting

dalam indikator ini yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3) Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan

publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelakasanaan suatu kebijakan

ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemapuan untuk

melaksanakannya. Secara umum dua hal yang penting dalam indikator ini yaitu:

pengangkatan birokrat dan insentif.

4) Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara

implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi

bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi

menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi

kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga

Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya

kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus
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dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi

yang baik.

Tabel 1.1 Aplikasi Konseptual  Model Edward III Perspektif Implementasi
Kebijakan

Aspek Ruang Lingkup

Komunikasi a.Implementor dan kelompok sasaran dari
program/kebijakan

b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan

- Metode yang digunakan

- Intensitas Komunikasi

Sumber Daya a.Kemampuan Implementor

- Tingkat pendidikan
- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta

aplikasi detail program
- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan

b.Ketersediaan Dana

- Dana yang dialokasikan
- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk

implementasi program/kebijakan
Disposisi Karakter Pelaksana

a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan
tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan
standar yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan
standar semakin tinggi komitmennya.

b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana
melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran,
mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan
melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna
mencapai tujuan dan sasaran program.

Struktur
Birokrasi

a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami
b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk

pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi
pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit,
birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan
program.

Sumber:Indiahono (2009,34)



20

b) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl

Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu

implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih

kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam

hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana

dan kinerj kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut  Donald Van Metter dan

Carl Van Horn yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran

dan tujuan dari kebijakan memang realitas engan sosio-ukur yang ada dilevel

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi

diluar sumberdaya manusia, sumberdaya financial dan sumberdaya waktu.
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3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang

akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah

implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen

pelaksana. Semakin luas cakupan imlementasi kebijakan, maka seharusnya

semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasaalahan

yang mereka raakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah

kebijakan top down yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak

pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau

permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan

sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.
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6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal urut mendorong keberhasilan kebijakan

publikyang telh ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak

kondusif dapat dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. Konsep dan Definisi Retribusi Daerah

1. Terminologi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan

dibawah ini.

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
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khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan

penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi

yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55)

“Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi

sumbersumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan

aspirasi masyarakat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh
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orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa

yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri retribusi daerah:

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen

Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan

Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu

mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk

kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan kontribusi yang lebih

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang

dihasilkan terdiri dari:

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
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dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan

kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa

umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prisip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan

aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat

penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan

penjualan bibit.

c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak

harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut,

pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang

tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang

telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000

dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakanatau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingandan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a,

retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa

usaha atau perizinan tertentu.

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi.

3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani

kepentingan dan kemanfaatan umum.

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya.

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta

merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan

tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akte Catatan Sipil

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
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5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Retribusi Pelayanan Pasar

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum

atau retribusi perizinan tertentu.

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial

yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh

pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
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3) Retribusi Tempat Pelelangan

4) Retribusi Terminal

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa

7) Retribusi Penyedotan kakus

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
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2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum.

3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari

perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

5. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh

proses kegiatan pemungutan retribusi tidaka dapat diserahkan kepada pihak

ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak

boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses

pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-

badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih

efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
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pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang,

pengawasan penyetoran retribusi, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok

retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk,

kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi

tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi

Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan

pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

5. Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2011 Pasal 30

retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, los, kios,

yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Los

adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang

tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap

dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari

lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Menurut Kesit Bambang, (2005:135) pengertian Retribusi Pasar adalah Retribusi

atas fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran atau los yang

dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak
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termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar. Disebutkan juga bahwa retribusi

pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas

pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los dan atau kios yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis

retribusi jasa usaha. Oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran

dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan,

biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Menurut pasal 41 peraturan daerah nomor 06 tahun 2011 tentang tata cara

pemungutan pemungutan Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan, Retribusi

dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan dan Tata cara pelaksanaan Pemungutan

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

6. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengenai pemungutan retribusi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini mengiringi perubahan

peraturan mengenai pemerintahan daerah, dari Undang-Undang No.5 Tahun 1974

menjadi Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.



32

Dimana pada pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah

ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa penentuan

teori dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Salah satu peraturan daerah yang juga mengatur jenis, azaz dan mekanisme

pemungutan retribui pasar adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

05 Tahun 2011 (Perda No. 05 Tahun 2011) sebagai penyempurnaan dari Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1995 (Perda No. 12 Tahun

1995).

7. Azas-Azas Pemungutan Retribusi

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan retribusi, seperti yang di

kemukakan oleh Samudra (1995: 274 ) bahwa pembayaran retribusi tidak boleh

dipungut lebih tinggi daripada yang perlu untuk menjamin suatu keuntungan yang

layak bagi pemerintah. Retribusi juga tidak boleh menjadi rintangan atas keluar

masuknya pengangkutan barang kedalam atau keluar daerah.

8. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar Koga Kota Bandar

Lampung

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di kota Bandar Lampung berdasarkan

pada beberapa peraturan berikut :
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a) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Retribusi Daerah.

b) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

9) Tata cara Pemungutan, Tata cara Pembayaran dan Sanksi

Administrasi

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa :

1. Pejabat yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil

penerimaan retribusi ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

2. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas di kas daerah atau

tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya sesuai waktu yang telah

ditetapkan.

D. Tata Cara Penagihan Retribusi

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum yaitu:

1. Surat teguran atau surat peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo penyetoran.
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2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat

peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

3. Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

.

1. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi

dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya

Kepala Daerah.

2. Tata Cara Perhitungan, Pengembalian Kelebihan Penyetoran

Retribusi

Tata cara perhitungan, pengembalian kelebihan penyetoran retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

1. Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian

kelebihan penyetoran retribusi.
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2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pasal ini kelebihan penyetoran

retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan utang retribusi dan sanksi

administrasi berupa bunga oleh Walikota Kepala Daerah.

3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pasal ini yang berhak atas

kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan penyetoran

retribusi selanjutnya.


