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ABSTRACT 

 

 

THE FACTORS CAUSING THE FAILURE TO ACHIEVE THE 

REALIZATION OF LEVY BUS STATION 

(Case Study In Terminal RajaBasa) 

 

 

By: 

 

Defi Yunia Sari 

 

Sources of funding is a very important source that can be used to enhance regional 

development. One of the sources that had been considered a potential to improve 

local finance, namely through the terminal charges. Levy is a provider of public 

transport services which serve to be able to provide service convenience, comfort 

and security to the users of public transport services. But in fact happened society 

both from within and from outside the city of Bandar Lampung feel 

uncomfortable and worried when entering the terminal so that it resulted in the 

acceptance of terminal charges in the years 2011-2015 did not achieve the targets 

set. 

 



This study aimed to analyze the implementation of the factors causing the failure 

to achieve the realization of fee collection terminal in the years 2011-2015 to 

study at the Department of Transportation in Bandar Lampung. The method used 

is a qualitative method that describe or depict the execution of the factors that 

affect the realization of not achieving retribution collection terminal in Lampung 

Bnadar Transportation Agency. The data in this study were obtained through 

interviews, observation and documentation. 

 

Based on research results there are other factors that affect the levy is a (1). 

Decrease in the number of passengers (2) their travel and rental car competition 

(3) the improvement of roads baypass and  (4) the lack of a sense of responsibility 

of the officer as well as lack of awareness of drivers of publick transport in the 

pay levy. This is due to non optimal control factor causing less collector officiers 

act decisively against transport drivers who do not obey the rules that have been 

determined. 
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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI  

PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL  

 
(Studi Kasus di Terminal RajaBasa)  

 

Oleh 

 

Defi Yunia Sari 

 

Sumber keuangan daerah merupakan sumber yang sangat penting yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu sumber yang 

selama ini dianggap potensial untuk meningkatkan keuangan daerah yaitu melalui 

retribusi terminal. Retribusi terminal merupakan penyedia jasa angkutan umum 

yang berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan kemudahan, kenyamanan dan 

rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum. Namun pada kenyataannya 

yang terjadi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Kota Bandar Lampung 

merasa tidak nyaman dan khawatir apabila memasuki terminal sehingga hal 

tersebut mengakibatkan penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011-2015 tidak 

mencapai target yang sudah ditetapkan. 

 



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan faktor-faktor penyebab 

tidak tercapainya realisasi pemungutan retribusi terminal pada tahun 2011-2015 

dengan studi pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan mengenai pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 

tercapainya realisasi pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota 

Bnadar Lampung. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, 

observasi dan dokumentasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tidak 

tercapainya realisasi pemungutan retribusi terminal, yaitu (1) Penurunan jumlah  

penumpang angkutan  kota.  (2)  Adanya persaingan antara mobil travel dan mobil 

rental. (3) Adanya perbaikan jalan  baypass dan (4) Kurangnya rasa tanggung 

jawab petugas pemungut serta kurangnya kesadaran supir angkutan umum dalam 

membayar retribusi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya faktor pengawasan 

sehingga menyebabkan  petugas pemungut kurang bertindak tegas terhadap supir 

angkutan yang tidak mentaati peraturan yang telah ditentukkan.  

 

Kata Kunci : Disiplin Kerja, Pengawasan, Pengetahuan Organisasi, Retribusi 

Terminal 
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Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu,  

selepas banyak kesabaran yang kau jalani,  

yang akan membuatmu terpana,  

hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

Apabila Allah berkendak menetapkan sesuatu,  

maka Allah hanya cukup berkata kepadanya:  

“Jadilah”, lalu jadilah dia. 

(QS. Ali Imran: 47) 

 

Mirror is my best friend.  

Because when I cry, 

 they never laughs. 

(Charlie Chaplin) 

 

There is nothing imposible if Allah willed 

(Defi Yunia Sari) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan asas 

desentralisasi dengan penyerahan kewenangan. Menurut Undang-Undang  

No. 32 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah.  

Penerapan dengan asas desentralisasi tersebut memberikan perubahan yang 

cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu 

perubahan yang diharapkan adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang 

mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

 

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini memberikan peluang bagi 

pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerah secara 

mandiri dan terarah. Kebijakan tersebut dititik beratkan pada daerah yang 

mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah 

memiliki aparatur pemerintah sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah 



2 
 

pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya. 

Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital 

dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah demi tercapainya 

pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. 

 

Sesuai dalam rangka meningkatkan pembangunan, maka setiap daerah 

dituntut untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang 

ada. Pemberian otonomi daerah tersebut digunakan untuk memungkinkan 

daerah yang bersangkutan meningkatkan daya guna dan hasil 

penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tersebut, maka dalam 

pelaksanaan diperlukan aspek pengelolaan keuangan  yang cukup besar.  

 

Pada penyelenggaraan otonomi daerah kemandirian pemerintah daerah sangat 

dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satunya ialah 

pentingnya faktor keuangan dalam menyelenggarakan otonomi sangat 

disadari oleh Pemerintah Daerah, begitu pula alternatif untuk mendapatkan 

keuangan yang memadai telah pula dikembangkan oleh pemerintah Daerah. 

Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk dapat 

menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan 

sendiri yang cukup memadai.  

 

Sumber pembiayaan ini diperoleh berdasarkan yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: 

a. Hasil pajak daerah; 

b. Hasil retribusi daerah; 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan; 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

2. Dana Perimbangan; dan 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan 

daerah dalam memanfaatkan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab 

dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli 

Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus 

di pacu pertumbuhannya. Keberadaan pendapatan asli daerah sangat 

diperlukan  bagi daerah karena pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai 

dengan prakarsa dan inisiatif dari daerah tersebut sebagai pendapatan murni 

daerah yang dapat dioptimalkan melalui penggalian potensi daerah. Salah 

satu komponennya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. 

 

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan juga memiliki 

peranan dan kontribusi untuk menunjang pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah retribusi 

terminal. Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk 

dalam retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah 
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untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan 

bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan 

terminal.  

 

Pada dasarnya pemungutan retribusi terminal ditujukan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi retribusi. Retribusi terminal 

merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan yang diberi 

kewenangan untuk mengelola dan mengatur pemungutan retribusi terminal. 

Apabila pendapatan retribusi terminal semakin besar maka menunjukkan 

semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di 

daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah 

pusat.  

 

Pada pencapaian dan pelaksanaan pembangunan peranan transportasi 

memiliki posisi yang penting dan strategi. Kota Bandar Lampung merupakan 

salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan 

retribusi terminal. Hal ini dibuktikan karena terminal RajaBasa merupakan 

terminal induk yang memiliki letak strategis yang berada di jalur transit 

antara pulau Sumatra dan pulau Jawa. Selain  itu kota Bandar Lampung juga 

merupakan salah satu instrumen atau yang memiliki peranan dalam penarikan 

melalui retribusi daerah.  

 

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan transportasi yang makin 

meningkat, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam 

suatu kesatuan sistem yang terpadu. Pemungutan retribusi terminal di Kota 

Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 
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Tentang Retribusi Jasa Usaha  menjelaskan secara umum bahwa sesuai 

dengan rencana peningkatan pendapatan asli daerah, maka diharapkan 

penerimaan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang dapat 

memberikan kontribusi bagi retribusi daerah, dimana sektor retribusi daerah 

merupakan sektor yang cukup banyak memberikan kontribusi bagi 

keseimbangan pembangunan daerah. 

 

Sesuai dengan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal terdapat beberapa 

masalah yang sering dihadapi, diantaranya adalah adanya persepsi buruk 

masyarakat tentang terminal RajaBasa. Masyarakat baik dari luar maupun 

dari dalam Kota Bandar Lampung merasa tidak nyaman dan khawatir 

disebabkan lemahnya keamanan di terminal RajaBasa. Selain itu calon 

penumpang yang akan berpergian jauh lebih nyaman memilih naik bis di luar 

terminal seperti yang terjadi di Bundaran Hajimena, Bundaran Radin Intan, 

Bundaran RajaBasa dan di depan kampus Unila. Hal ini dikarenakan 

banyaknya jasa calo yang  saling memaksa dan tidak bertanggung jawab 

kepada penumpang. (dimuat dalam m.republika.co.id yang diakses pada 

tanggal 5 November 2015, pukul 13.07 WIB). 

 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini diantaranya  adalah  tidak 

tercapainya target retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2015 sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah 

ini: 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota  

                Bandar Lampung Tahun 2011-2015 

 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1. 2011 1.697.629.750 1.162.962.000 69% 

2. 2012 1.867.393.000 1.643.991.000 88% 

3. 2013 2.460.762.649 1.772.578.500 72% 

4. 2014 2.460.710.000 1.797.161.000 73% 

5. 2015 2.460.710.000 1.730.990.000 70% 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2015 realisasi 

retribusi terminal di Kota Bandar Lampung tidak pernah memenuhi target. Ini 

terlihat pada tahun 2011 target meningkat sebesar Rp 1.697.629.000  tetapi 

realisasinya tidak memenuhi target hanya sebesar 69%. Pada tahun 2012 

target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 

1.867.393.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 88%. Pada tahun 2013 

target yang ditentukan sebesar Rp 2.460.762.649 tetapi yang terealisasi hanya 

sebesar 72%. Pada tahun 2014 target yang ditentukan sebesar Rp. 

2.460.710.000 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 73%. Dan yang terakhir 

pada tahun 2015 target yang ditentukan sebesar Rp. 2.460.710.000 tetapi 

yang terealisasi hanya sebesar 70%. 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi 

berubah-ubah dari tahun 2011-2015 dan juga tidak memenuhi target yang 

telah ditentukan. Penyebabnya diantara lain adanya persaingan dengan 

kendaraan lain seperti kendaraan roda dua (ojek), mobil rental dan mobil 

travel. Hal ini menyebabkan banyak mobil angkutan umum atau bis yang 

tidak beroperasi karena kurangnya penumpang. Dengan demikian dampak 
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dari banyaknya mobil rental sangat berpengaruh terhadap pendapatan para 

supir sehingga pendapatan retribusi terminal pun ikut menurun.  

 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik menelaah dan menganalisis 

mengapa penyebab tidak tercapainya realisasi pemungutan retribusi terminal 

(studi kasus di terminal RajaBasa). Mengingat Kota Bandar Lampung 

memiliki peranan dalam penarikan melalui retribusi daerah yaitu retribusi 

terminal. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa Yang Menjadi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi 

Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus di Terminal RajaBasa)?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan rumusan masalah yang di maksud dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui Apa Yang Menjadi Faktor-Faktor Penyebab Tidak 

Tercapainya Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus di 

Terminal RajaBasa)”.  
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan 

bagi seluruh elemen masyarakat dan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dalam menempuh berbagai upaya meningkatkan Pemungutan 

Retribusi Terminal. 

 

2. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu 

Pemerintahan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa 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. Selain itu, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa 

daerah otonom adalah: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 

Otonomi daerah adalah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Konsep pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan kesempatan 

bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah.  
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Penerapan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai 

efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah. Dampak 

otonomi terhadap daerah yaitu menjadikan daerah memiliki peranan yang 

penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan 

pemerintahan secara mandiri. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung 

jawaban kepada masyarakat.  

 

Menurut Sujatmo yang dikutip oleh Kaho (1997: 19) menjelaskan bahwa 

“pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang 

aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan 

mempertinggi tingkat Kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya”. Untuk 

dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, Menurut Kaho 

(1997: 59) ada beberapa faktor atau syarat yang mempengaruhi pelaksanaan 

otonomi daerah adalah: 

1. Faktor manusia pelaksananya harus baik 

Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap 

aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan 

penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, 

agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya 

yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek 

atau pelaksananya harus pula baik. 

 

2. Faktor keuangan 

Faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, 

karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan 

biaya. Makin besar jumlah besar uang yang tersedia, makin banyak pula 

kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. 
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3. Faktor peralatan yang cukup dan baik 

Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas 

diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik seperti 

alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi. Apalagi dalam 

sebuah organisasi pemerintahan yang serba kompleks dan alat-alat yang 

serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan. 

 

4. Faktor organisasi dan manajemen 

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu 

susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap 

pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan manajemem adalah proses manusia yang menggerakan 

tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukkan 

benar-benar tercapai. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah 

yang baik. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada 

kepala daerah beserta staffnya dalam menggerakan peralata seefisien dan 

seefektif mungkin. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor 

yang lebih penting ialah faktor manusia sebagai subjek dimana faktor yang 

lain bergantung pada faktor manusia. Oleh karena itu, sangat penting sekali 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karna inilah kunci 

berhasil atau tudaknya pelaksanaan otonomi daerah. 

 

B. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah 

 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-

supporting dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor 

esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan 

otonominya. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah menurut 

Pamudji yang dikutip oleh Kaho (2001: 124) menegaskan:  
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“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya 

dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah 

yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri”. 

 

Sementara itu bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat 

penting. Makin banyak keuangan suatu negara maka semakin stabil pula 

kedudukan pemerintah dalam negara. Sebaliknya kalau keuangan negara 

kacau maka pemerintahan akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan 

dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan. Definisi ini 

dikemukakan oleh manullang yang dikutip oleh Riwu Kaho (2001: 130).  

 

Sehubungan dengan itu menurut Mamesh (1995: 78) menjelaskan bahwa 

definisi keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun 

barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau 

dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

 

Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang 

Undang No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan 

komponen-komponen terpenting dari pembangunan daerah yang terdiri dari  

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu: 

a. Hasil Pajak Daerah 
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Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau 

pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak 

daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat 

Pemerintah Daerah yaitu: 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari: Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Pemukiman. 2) Pajak Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak 

Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C; dan Pajak Parkir. 

 

b. Hasil Retribusi Daerah  

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. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: Retribusi 

Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah  

Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari 

keuntungan/laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi Perusahaan 
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Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan 

aset tetap daerah dan jasa giro. 

 

2. Dana perimbangan 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang 

berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan 

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah yaitu 

a. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemeretaan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi.  

b. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan tertentu. Selanjutnya bagi daerah yang sumber daya 

alamnya terbatas namun memiliki jumlah penduduk yang besar maka 

memperoleh DAK yang cukup besar demikian pula sebaliknya.  

 

Pada dasarnya keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari 

keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak 
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daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah dan lain-lain. Hak-hak 

tersebut tujuannya untuk meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari 

keuangan daerah yaitu untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam 

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum 

dan pengembangan ekonomi.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan 

daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah sangat disadari oleh pemerintah. Keadaan keuangan daerahlah yang 

sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan – kemungkinan kegiatan 

yang akan dilakukan pemerintah daerah. Tanpa ada biaya yang cukup, maka 

bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan 

kewenangan yang ada dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, tapi ciri-ciri pokok dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. 

 

C. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah  

 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut 

sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

menjelaskan pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah. 
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Selain itu menurut Abdul Halim (2004: 94) Pendapatan Asli Daerah adalah;  

“Sumber penerimaan daerah yang asli digali daerah yang digunakan 

untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan 

dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari 

pemerintah pusat. Sumber penerimaannya berupa: hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah”. 

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan asli daerah 

adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah, namun 

kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumubuhan 

daerah. Berdasarkan dengan ketentuan Undang Undang No 24 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan 

mengembangkan sumber penerimaan yang ada dari daerah tersebut. 

Peningkatan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari kemampuan 

pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan 

berbagai bidang usaha yang berperan besar dalam pemasukan di kas daerah.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting 

karena diperoleh berdasarkan atas dasar kemampuan potensi daerah yang 

tersedia dan dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu 

keberadaan pendapatan asli daerah dangat diperlukan bagi daerah karena 

dapat digunakan sebagai pendapatan murni daerah yang dapat dioptimalkan 

melalui penggalian potensi daerah. 
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D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah 

 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah sumber pokok daerah 

yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Menurut Ahmad 

Yani (2002: 55) menyatakan 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 atau pribadi atau badan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaraan atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 

Pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan 

sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh 

pemerintah kepada masyarakat berfungsi membiayai pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani 

kepentingan masyarakat. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan 

atau orang pribadi atas dasar pembayaran dalam penggunaan terbatas 

yang telah disepakati.  
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Secara Umum menurut Josef Riwu Kaho (1997:17) Retribusi Daerah 

adalah “Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh 

mereka yang menggunakan jasa-jasa negara maupun merupakan iuran 

kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung 

dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang 

tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran 

itu”. 

 

Definisi lain tentang Retribusi dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan 

(2013:5) sebagai berikut: “Retribusi merupakan pembayaran wajib dari 

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat 

dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang 

menikmati balas jasa dari negara”. 

 

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

ciri-ciri pokok Retribusi Daerah yaitu: 

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyedian jasa nyata dan 

langsung kepada yang berkepentingan. 

2. Retribusi dipungut oleh daerah 

3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah 

yang langsung dapat ditunjuk.  

4. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang 

disediakan oleh dearah. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat 

disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi beda halnya dengan pajak 

yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat 

menolak tidak membayar retribusi dengan tidak mengambil manfaat 

terhadap jasa yang disediakan pemerintah. 

 

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah pasal 108 ayat 1 dijelaskan bahwa retribusi 

daerah dibagi atas tiga golongan sebagaimana disebut dibawah ini: 

a. Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6) Retribusi Pelayanan Pasar 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
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9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

 

b. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atau jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis 

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 

3) Retribusi Tempat Pelelangan 

4) Retribusi Terminal 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir  

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

7) Retribusi Penyedotan Kakus 

8) Retribusi Rumah Potong Hewan 

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 

10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga 

11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air 

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

 

c. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atau 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 
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fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 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 

 

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan 

retribusi perizinan tertentu ditetapkan oleh peraturan pemerintah 

berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum 

dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dengan tujuan agar 

ketertiban dalam penerapannya dapat memberikan kepastian bagi 

masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang 

bersangkutan.  

 

E. Tinjauan tentang Pemungutan Retribusi Terminal 

 

1. Pengertian Pemungutan 

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik 

atau mengambil. Sedangkan Menurut Peraturan daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi.  
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Pengertian Pemungutan menurut Kesit Bambang P (2003: 26) adalah 

sebagai berikut: “Pemungutan di definisikan sebagai kegiatan atau 

aktivitas mengambil sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang atau 

badan usaha dari orang lain sebagai pembayaran atas imbalan atas 

penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan terhadapnya. Pembayaran 

tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas 

atau jasa dari orang lain”. 

 

Selanjutnya pengertian tentang Pemungutan menurut Darwin (2010: 19) 

menyebutkan bahwa: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari 

penghimpunan data obyek dan subyek retribusi. Serta mengambil 

sejumlah uang sebagai sewa atau pembayaran atas penggunaan fasilitas 

atau ruang tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk 

kepentingannya”. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari 

masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek 

dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.  

 

2. Pengertian Retribusi Terminal 

Retribusi Terminal adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

dibidang Retribusi yang berjenis Retribusi Jasa Usaha. Selain itu juga, 

retribusi terminal pungutan pembayaran yang dikenakan terhadap setiap 

kendaraan umum yang memasuki terminal dan menikmati jasa pelayanan 

dalam terminal berupa tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas 
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lainnya di lingkungan terminal berupa jalur kedatangan, jalur 

keberangkatan, tempat tunggu kendaraan, tempat istrahat kendaraan, 

tempat tunggu penumpang serta tersedianya fasilitas utama lainnya dan 

fasilitas penunjang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 131 objek retribusi terminal adalah pelayanan 

terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa 

layanan terminal, berupa: 

a. Pelayanan penyedian parkir untuk kendaraan penumpang umum 

b. Tempat kegiatan usaha 

c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

d. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan terminal dari pemerintah 

daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir bis.  

 

Definisi lain mengenai retribusi terminal ialah retribusi yang merupakan 

salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup 

bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan 

orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan (Kesit Bambang 

P 2003: 91). 

 

Terkait dengan retribusi terminal, menurut Marihot P. Siahaan (2013:15)  

retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh 
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pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang memakai jasa 

layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang atau barang 

dengan kendaraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, terminal adalah 

prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan 

orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jarinya 

transportasi.  

 

Sehubungan dengan peraturan daerah kota Bandar Lampung No 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Terminal menjelaskan 

bahwa terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

memuat, menurunkan orang, barang, mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul 

jaringan transportasi.  

 

Pengelolaan retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan 

potensi yang ada sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan yang dapat 

menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

Retribusi terminal merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal. 

Adapun jasa pelayanan terminal yang disediakan antara lain: 

a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan, 

menurunkan penumpang. 
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b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama 

menunggu keberangkatan. 

c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan 

angkutan umum penumpang.  

d. Jasa penggunaan kios. 

e. Tempat penjualan tiket atau karcis. 

f. Ruang tunggu penumpang. 

g. Jasa pemasangan reklame. 

h. Jasa kebersihan. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang 

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemungutan retribusi 

terminal. Retribusi terminal juga merupakan sumber potensi besar dalam 

memberikan masukan kas kepada daerah.  

 

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam tata cara pemungutan retribusi 

terminal dibagi dua : 

a. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, maksutnya 

seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan 

kepada pihak ketiga. 

b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD 
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adalah surat ketetapan yang menentukkan besarnya pokok retribusi. 

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain: karcis masuk, kupon 

dan kartu langganan. Jika apabila wajib retribusi tidak dibayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan. Maka 

akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 

(STRD).  

 

F. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pemungutan 

Retribusi Terminal 

 

Menurut Josef Riwu Kaho (1997: 160) dalam bukunya “Prospek Otonomi 

Daerah Di Negara Republik Indonesia” menjelaskan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi penerimaan retribusi yaitu: 

1. Faktor Pengetahuan Tentang Asas-Asas Organisasi 

Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang 

yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada 

tingkat pengetahuan anggota-anggota dan pimpinannya akan asas-asas 

(prinsip-prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, 

yang kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan 

berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Asas-

asas organisasi tersebut antara lain: 

a. Perumusan tujuan yang jelas. 

b. Pembagian tugas pekerjaan. 

c. Delegasi kekuasaan. 
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d. Tingkat-tingkatan pengawasan 

e. Rentangan kendali. 

f. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. 

 

2. Faktor Disiplin Kerja 

Menurut Alfread A. Lateiner dan I. E. Levine yang dikutip oleh Josef 

Riwu Kaho (1997: 162). Menurut beliau disiplin dapat ditegaskan 

sebagai “suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri 

dan menyebabkan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada 

keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari 

pekerjaan dan tingkah laku”. Adapun menurut Widodo yang dikutip oleh 

Deddy Supriady (2001: 135) menyatakan bahwa disiplin adalah kesetiaan 

dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang pada aturan-aturan, 

norma-norma dan lain-lain yang dinyatakan berlaku atas kelompok orang 

tersebut. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

disiplin adalah ketaatan para pegawai terhadap peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi dalam 

melaksanakan tugas. Disiplin kerja dapat dilihat dari: frekuensi kehadiran 

pegawai, tingkat ketaatan dalam mengikuti cara kerja yang telah 

ditentukan, serta semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

 

3. Faktor Pengawasan 

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam 

organisasi. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang 
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berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat 

mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai 

sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 

tersebut. Definisi pengawasan menurut Ridawan HR (2002: 77) 

pengawasan adalah “proses kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.  

 

Lain halnya dengan menurut Mc Farland yang dikutip oleh Siswanto 

(2005: 89) definisi pengawasan adalah suatu proses dan upaya agar apa 

yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah 

ditentukkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta 

pengalaman-pengalaman tersebut dapat diambil suatu tindakan.  

 

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilakukan 

ialah dengan pemeriksaan yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil 

pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan 

untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. 

Objek dari pengawasan tersebut adalah temuan yang menyatakan 

terjadinya penyimpangan atas rencana atau target yang telah ditentukan. 

Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah 

berikut  
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a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 

pengawasan. 

b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai. 

c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 

menentukan penyimpangan jika ada. 

d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi 

tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah tingkat penerimaan 

retribusi terminal akan mengalami kenaikan sesuai dengan target yang 

ditentukan ataukah mengalami penurunan.  

 

G. Kerangka Pikir 

 

Adanya otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan asas desentralisasi. 

Dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka salah satu 

faktor penting untuk mendukung pelaksanakannya adalah tersedianya 

kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dengan kata lain faktor 

keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah 

dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat disadari 
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oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan 

yang memadai telah dipertimbangkan oleh pemerintah. 

 

Pelaksanaan retribusi daerah khususnya retribusi terminal sangat menunjang 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan itu pemerintah Kota 

Bandar Lampung membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha dimana didalamnya terdapat Tata Cara Pemungutan 

Retribusi Terminal. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu diketahui siapa-

siapa yang terlibat dalam proses penerimaan serta pengelolaan retribusi, tarif 

retribusi terminal, kendala-kendala yang dihadapi serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan dan penerimaan retribusi terminal Kota Bandar 

Lampung. 

 

Fokus pada penelitian ini ialah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya 

realisasi pemungutan retribusi terminal. Berdasarkan dengan pemikiran Josef 

Riwu Kaho memberikan sumbangsih yang sangat besar, sehingga peneliti 

menggunakan tiga indikator dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pemungutan retribusi yaitu: 

1. Faktor Pengetahuan Tentang Asas-Asas Organisasi 

Sesuai dengan peneletian ini peniliti hanya menggunakan dua indikator 

yang dianggap mewakili keseluruhannya yaitu: 

a. Pengetahuan tentang tujuan yang jelas dalam pemungutan retribusi 

b. Pengetahuan tentang pembagian tugas 

c. Pengetahuan tentang koordinasi 

 



31 
  

2. Faktor Disiplin Kerja 

Peneliti hanya menggunakan tiga indikator yang dianggap mewakili 

keseluruhannya yaitu: 

a. Disiplin pegawai dalam pemungutan retribusi terminal.  

b. Disiplin pegawai dalam penyetoran retribusi terminal. 

c. Disiplin supir angkutan umum dalam pemungutan retribusi terminal. 

 

3. Faktor Pengawasan 

Peneliti hanya menggunakan dua indikator yang dianggap mewakili 

keseluruhannya yaitu: meliputi: 

a. Penentuan target penerimaan retribusi terminal terhadap Dinas 

Perhubungan. 

b. Penerapan sistem penilaian kerja terhadap pegawai Dinas 

Perhubungan. 

c. Penerapan sistem perbaikan koreksi kerja terhadap pegawai Dinsa 

Perhubungan. 
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Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peniliti dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya 

Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus di 

Terminal RajaBasa). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah prosuder 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan dan menafsirkan 

data yang ada. Selain itu menurut Sugiyono (2011: 195) penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengungkapkan informasi sehingga lebih menekankan pada 

masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah.    

 

Alasan menggunakan tipe penelitian kualitatif didasarkan pada tujuan 

penelitiannya, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci dan 

mendalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pemungutan retribusi 

terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. 
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Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian 

eksplanatif.  Pada pendekatan penelitian eksplanatif, seorang peneliti 

berupaya untuk mencari tahu hubungan yang bersifat sebab akibat. 

Penggunaan pendekatan penelitian eksplanatif ini juga sejalan dengan 

pendapat Bandur (2014: 41), yang menjelaskan bahwa pendeketan penelitian 

eksplanatif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menjelaskan mengapa fenomena sosial dapat terjadi.  

 

Maka dengan penelitian kualitatif eksplanatif adalah salah satu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sifatnya 

alamiah, apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 

mengetahui dan memahi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi 

Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus Di Terminal RajaBasa).  

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dipandang penting karena dengan adanya fokus penelitian 

penulis dapat membatasi studi yang akan dilakukan dan juga berperan dalam 

memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Berdasarkan latar belakang 

dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, penulis ingin memfokuskan 

penelitian ini dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi terminal sebagai berikut: 
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1. Faktor Pengetahuan Tentang Asas-Asas Organisasi 

Berdasarkan penelitian ini penulis hanya menggunakan dua indikator 

yang dianggap mewakili keseluruhannya yaitu: 

a. Pengetahuan tentang tujuan pemungutan retribusi terminal yang jelas 

terhadap pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  

b. Pengetahuan tentang pembagian tugas pegawai Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung.  

c. Pengetahuan tentang koordinasi pegawai Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung.  

 

2. Faktor Disiplin Kerja 

Faktor disiplin kerja ialah ketaatan pegawai terhadap peraturan-peraturan 

dan ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu: 

a. Disiplin pegawai pemungut retribusi dalam pemungutan retribusi 

terminal. 

b. Disiplin pegawai pemungut retribusi dalam penyetoran retribusi 

terminal. 

c. Disiplin supir angkutan umum dalam pemungutan retribusi terminal 

 

3. Faktor Pengawasan  

Faktor pengawasan adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja 

organisasi, agar hasil pelaksanaan diperoleh secara efektif dan efisiensi 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan meliputi: 
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a. Penentuan target penerimaan retribusi terminal terhadap Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

b. Penerapan sistem penilaian kerja terhadap pegawai Dinas 

Perhubungan Kota Bandar lampung. 

c. Penerapan sistem perbaikan koreksi kerja terhadap pegawai Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan 

pertimbangan yang diambil akan membantu penulis untuk memahami 

masalah penelitian. Menurut Herdiansyah (2012: 56) menuturkan bahwa 

lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses 

pengambilan data. Adapun dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang 

diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat.  

 

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dan UPT Terminal RajaBasa Bandar 

Lampung untuk mendapatkan data terkait dan melakukan wawancara terkait 

masalah yang akan penulis teliti. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan 

pertimbangan dalam proses penelitian, karena Terminal Rajabasa termasuk 

salah satu terminal terbesar di Provinsi Lampung yang mempunyai peran 

penting dalam menyumbang retribusi ke kas daerah. 
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D. Jenis Data 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu 

dan menunjukkan kualitas objek penelitian. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara 

berdasarkan panduan wawancara (Interview, observasi dan dokumentasi 

dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang 

berwewenang dan mengelola penerimaan retribusi terminal) serta 

masyarakat yang berkepentingan. 

 

2. Data Sukender 

Data sukender merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber 

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. 

 

E. Teknik Penentuan Informan 

 

Informan penelitian menurut Moleong (2005: 7),  penelitian kualitatif pada 

umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan 

bentuk penelitian lainnya. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, 

peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai 

informasinya. Iinforman pada penelitian ini adalah dengan cara purposive 

sampling yaitu memilih informan dengan sengaja dan bertujuan. Pemilihan 
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informan berdasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap masalah penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. I Kadek Sumarta, S.Sos, MM Kepala Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung 

2. A. Zulkifly, Amd LLAJ, S.Sos Kepala UPT Terminal 

3. Antoni Maki, S.IP Kepala Terminal Rajabasa 

4. Samsul Arifin, S.H Petugas Pemungut Retribusi 

Terminal Rajabasa 

5. Puji Hartono Petugas Pemungut Retribusi 

Terminal Rajabasa 

6. Drs. Supriyanto Petugas Pemungut Retribusi 

Terminal Rajabasa 

7. Edi  Supir Angkutan Umum 

8. Sukirman Supir Angkutan Umum 

9. Zaelani Supir Angkutan Umum 

10. Romli Supir Angkutan Umum 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan wawancara terstruktur yaitu, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan dengan sistem tanya-jawab terhadap informan dengan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, sehingga proses 

wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian.  
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Selain itu, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur artinya 

proses wawancara lebih terbuka di mana dengan meminta pendapat atau 

gagasan narasumber terkait permasalahan faktor-faktor penyebab tidak 

tercapainya realisasi pemungutan retribusi terminal, sehingga peneliti 

dapat menemukan sumber data yang lebih mendalam dengan mencatat 

dan mendengarkan keterangan dari informan.  

 

Dari pengertian yang telah dijelaskan, maka wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan 

wawancara. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah 

aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan retribusi terminal Rajabasa.  

 

2. Observasi  

Observasi adalah teknik melakukan pengamatan langsung atau turun 

lapangan mengamati obyek penelitian guna mendapatkan data primer 

yang diperlukan. Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan 

cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. 

Pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi dan lokasi 

penelitian. 

 

Observasi yang digunakan yaitu mencari titik permasalahan yang 

menjadi masalah dalam pemungutan retribusi terminal melalui media 

internet maupun koran. Setelah memahami apa yang menjadi masalah 

dalam pemungutan retribusi terminal, peniliti melakukan pengamatan 
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secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Terminal RajaBasa yang 

dilakukan oleh petugas pemungut retribusi.  

 

3. Dokumentasi 

Menurut Moleong (2005: 161) dokumentasi ialah dokumen sebagai 

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan 

meramalkan. Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data 

melalui dokumen baik yang bentuk tulisan, laporan, hasil rapat, atau 

karya-karya monumental seseorang.  

 

Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasi penelitian yaitu: laporan 

realisasi dan target anggaran pendapatan daerah tahun 2011-2015, 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal, Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) maupun dari koran atau majalah yang 

berkaitan dengan pemberitaan pemungutan retribusi terminal.  

 

G. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut. Adapun tahap-tahap pengelohan data tersebut yaitu: 

1. Editing data 

Editing data  ialah teknik mengelola data dengan cara meneliti kembali 

data yang telah diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau 

kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian 
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selanjutnya. Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini dengan cara menyalin ulang hasil wawancara dengan 

informan yang merupakan data mentah serta menyajikan hasil wawancara 

dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan 

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.  

2. Interpretasi 

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. 

Dalam penelitian ini interpretasi dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan menggunakan teori yang relevan dan 

informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian 

mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi pemungutan 

retribusi terminal (studi kasus di terminal RajaBasa) yang dikembangkan 

oleh penulis. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh selanjutnya akan di analisis secara deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

 

Menurut Bodgan Dalam Sugiyono (2011: 248) analisis data merupakan 

proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari 
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hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh 

para pembaca. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara 

berikut: 

1. Reduksi data  

Reduksi data ialah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah 

terkumpul dari hasil catatan dilapangan dengan cara merangkum dan 

mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang 

diteliti. 

 

Reduksi data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian adalah hasil 

penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi 

kemudian disusun agar lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-

pokok hasil penelitian untuk mempermudah penelitian dalam mencari 

kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Kemudian dari 

data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun 

secara sistematis. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama 

proses pengumpulan data. 

 

2. Display Data 

Display data yaitu sekumpulan informasi yang akan memberikan 

gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun 

secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan 
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dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik 

secara keseluruhan maupun global. 

 

 

3. Verifikasi data 

Verifikasi merupakam tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji 

keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas 

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. 

Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan 

merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun 

secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.  

 

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa teknik analisis data 

dimulai dengan pencatatan data di lapangan  kemudian ditulis kembali dalam 

bentuk dan kategori data, setelah direduksi dan disesuaikan dengan fokus 

masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya 

untuk disimpulkan.  



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung awalnya merupakan Cabang 

Dinas dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, 

dengan nama Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tk. 

II Bandar Lampung. Pada tahun 1995 berdasarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Dati II Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1994, 

Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tk.II Bandar 

Lampung ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Daerah Tk.II Bandar Lampung yang 

kemudian pada tahun 2001 berdasarkan Perda Bandar Lampung No.02 

Tahun 2001 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diganti 

menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 



45 
 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung 

 

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah 

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan Darat 

dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung mempunyai fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, 

Perhubungan Laut 

b. Penyelenggaran urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2016) 

 

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi 

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat 

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita 

dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi 

sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah 
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penting dalam perjalanan suatu dinas. Visi tidak hanya penting pada 

waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan dinas selanjutnya. 

Kehidupan dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal 

dan eksternal. Oleh karena itu visi dinas juga harus menyesuaikan dengan 

perubahan tersebut.  

 

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah “Penyelenggaran 

Sistem Transportasi Yang Berkualitas”. Artinya terwujudnya sistem 

transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman tertib dan teratur 

melalui pengingkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam 

menunjang pembangunan Kota Bandar lampung yang maju dan modern.  

 

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung antara lain 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam 

kurun waktu 2016-2020. 

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 

c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi. 

d. Memiliki orientasi ke masa depan. 

e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dan juga stake holders. 

 

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan sesuatu yang 

harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik. Misi dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: 
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a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di 

bidang transportasi 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan pra sarana 

transportasi 

c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi 

d. Meningkatkan koordinasi antar intasi terkait dalam penyelenggaraan 

transportasi 

e. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah 

sektor transportasi 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2016) 

 

4. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai implementasi 

dari misi dinas adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui pendidikan dan 

pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan 

lainnya. 

b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang 

mampu menunjang keselamtan dan kenyamanan serta kelancaraan 

transportasi. 
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c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan 

serta pengendalian oprasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang 

dan barang). 

d. Meningkatkna koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah 

terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor 

transportasi. 

e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah 

ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan 

dari sektor transportasi. 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2016) 

 

5. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Sasaran Dinas Perhubungan sebagai implementasi dari misi dan tujuan 

dinas adalah sebagai berikut: 

a. Tersedia pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan 

kemampuan teknis di bidang transportasi. 

b. Tersedia pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang 

dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan. 

c. Tersedianya transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau 

masyarakat. 

d. Tersedianya prasarana dan transportasi yang lengkap serta dapat 

menunjang keselamatan transportasi. 

e. Terlaksananya pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, 

nyaman, lancar tertib, teratur, ramah lingkungan, efektif dan efisien. 
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f. Terkoordinasikannya peraturan dan rencana mekanisme kerja instansi 

yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi. 

g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)sektor transportasi. 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2016) 

 

6. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung 

 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan sebagai Unsur 

Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Sesuai dengan 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2009 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

dan berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2009 

tentang susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

yaitu terdiri dari: 

a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah 

daerah di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku dan kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota. 

b. Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai tugas di bidang 

kesekretariatan yaitu: Pengelolaan urusan penyusunan program, 

monitoring dan evaluasi, Pengelolaan urusan administrasi umum dan 
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kepegawaian dan Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

Selain itu dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh: 

1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan mempunyai tugas 

meliputi Manajemen dan Rekayasa, Keselamatan dan Pengendalian 

Operasional Lalu Lintas Jalan.  Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin 

oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selain itu dalam 

menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh: 

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 

2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan 

3) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 

d. Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Angkutan Jalan 

meliputi Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan Khusus. 

Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas bidang angkutan jalan di 

bantu oleh: 

1) Seksi Angkutan Orang 
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2) Seksi Angkutan Barang 

3) Seksi Angkutan Khusus 

e. Bidang Teknik Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Bidang Teknik Dinas Perhubungan mempunyai sebagian tugas di 

bidang teknik meliputi Teknik Sarana, Teknik Prasarana dan Teknik 

Karoseri dan Perbengkelan. Bidang Teknik dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Selain itu dalam menyelenggarakan 

tugasnya dibantu oleh: 

1) Seksi Teknik Sarana 

2) Seksi Teknik Prasarana 

3) Seksi Teknik Karoseri dan Perbengkelan 

f. Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan dinas di 

bidang perhubungan laut yang meliputi Angkutan Laut, Pelabuhan 

Laut dan Keselamatan Pelayaran. Bidang Perhubungan Laut dipimpin 

oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selain itu dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dibantu oleh: 

1) Seksi Angkutan Laut 

2) Seksi Pelabuhan Laut 

3) Seksi Keselamatan Pelayaran 

g. Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung 
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Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas teknis 

oprasional atau kegiatan teknis penunjang dinas. Unit Pelaksana 

Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan 

diberhentikan dari Pegawai Negri Sipil oleh Walikota dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

UPTD terdiri dari Satu Kepala UPTD, satu Sub Bagian dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari: 

1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpakiran 

2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor 

3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka gambar struktur organisasi Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 
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Seksi 

Keselamatan Lalu 

Lintas 

Rozali, SE 

 

Seksi Pengendalian 

Bambang 

Sasdianto, SE 

 

Seksi Angkutan 

Barang 

Drs. Joko S 

 

Seksi Angkutan 

Khusus 

Maisaroh, SH 

 

Seksi Teknik 

Prasarana 

Haidir, SE 

 

Seksi Keselamatan 

Pelayaran 

Yuliana, SE 

 

Seksi Pelabuhan 

Laut 

Ida Ratna, SH 

 

Seksi Teknik 

Prasarana 

Haidir, SE 

 

Walikota 

Wakil Walikota 

Kepala Dinas 

I Kadek Sumarta, S.Sos, MM 

I 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
Sekretariat 

Mawardi, SH 

Subbag 

Penyusunan, 

Program, 

monitoring dan 

Evaluasi 

I Putu Eka S, A.Md 

LLAJ, SE 

SubbagUmum dan 

Kepegawaian 

Andi Saat, SH,MH 

Subbag 

Keuangan 

Jamhuriyanto, 

S.Sos 

Bidang Lalu 

Lintas Jalan 

Iskandar 

Z,ATD,SH,MT 

Bidang 

Angkutan Jalan 

Prihatikan 

Bidang Teknik 

Iskandarsyah, 

SH.MM 

Bidang 

Perhubungan 

Laut 

Drs. Eddy S 

Seksi Manajemen 

dan Rekayasa 

Lalu Lintas 

Drs. M.Hasis 

Seksi Angkutan 

Orang 

Bambang H,S.Sos 

 

Seksi Angkutan 

Laut 

Sapri, S.Sos 

 

Seksi Teknik 

Sarana 

Afrully R, S.Sos 

 

UPT 

Perpakiran 

Yurni Thaib 

UPT Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor 

Ricardo, SH 

UPT Terminal 

A.Zulkifly, 

Amd LLAJ, 

S.Sos 

Subbag TU 

UPT 

Perpakiran 

Barizi, SE 

Subbag TU 

UPT Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor 

Irman S, S.Si. 

T. MT 

Subbag TU 

UPT Terminal 

Sarkoni, SE 
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7. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas bagi suatu organisasi. Dalam hal ini 

manusia mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga dan lain-

lain. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada orang-orang yang 

membantu dalam melaksanakan dan mengelola retribusi terminal 

sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dinas Perhubungan 

mempunyai pegawai sebanyak 594 orang, dengan klarifikasi terdiri dari: 

Tabel 2. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Status Kepegawaian  

 

Status Pegawai Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Pegawai Negeri Sipil 175 Orang 150 Orang 325 Orang 

Pegawai Tenaga Kontrak 85 Orang  31 Orang 116 Orang 

Tenaga Sukarela 153 Orang - 153 Orang 

Jumlah   594 Orang 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung yang berstatus tenaga 

kontrak/honorer lebih banyak dibanding dengan Pegawai Negri Sipil dan 

pegawai berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan 

dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini karena Dinas Perhubungan 

membutuhkan tenaga pegawai yang lebih dikarenakan mayoritas tugas 

dari Dinas ini lebih banyak bekerja di lapangan. Kualitas dan 

kemampuan dari pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 
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B. Gambaran Umum Lokasi Terminal RajaBasa  

 

Terminal RajaBasa merupakan terminal terbesar di Bandar Lampung. 

Terminal ini berada di utara Kota Bandar Lampung tepatnya di Jalan Zainal 

Abidin Pagaralam. Terminal ini menghubungkan Kota Bandar Lampung 

dengan kota-kota di Sumatra dan Jawa. Tugas Pokok dan Fungsi UPT 

Terminal yaitu: 

1. Mengawal kegiatan di dalam terminal 

2. Melakukan pengaturan armada di dalam terminal 

3. Melakukan pengaturan lalu lintas di dalam terminal 

4. Mengumpulkan retribusi terminal untuk disumbangkan ke Pendapatan 

Asli Daerah (PAD).  

(Sumber: UPT Terminal Rajabasa Bandar Lampung) 

 

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi tersebut maka diketahui bahwa 

Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) merupakan tempat dimana para petugas 

pemungut retribusi terminal melaksanakan tugasnya. Tempat Pemungutan 

Retribusi (TPR) sangat mempengaruhi pendapatan pada pemungutan retribusi 

terminal. Tempat Pemungutan Retribusi  dilakukakan oleh 3 tiga titik yaitu: 

Tabel 3. Jumlah Tempat Pemungutan Retribusi Terminal RajaBasa 

Tempat Pemungutan 

Retribusi (TPR) 
Letak 

Jumlah 

Petugas 

Pos Pengendalian Jln. Kapten Abdul Haq 5 orang 

Pos Payung Jln. Kapten Abdul Haq 2 orang 

Pos Angkot Jln. ZA Pagar alam 4 orang 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah TPR Terminal RajaBasa ada 3 

yaitu Pos Pengendalian dan Pos Payung terletakdi jalan Kapten Abdul Haq 

yang hanya berjarak 2 km. Pos Angkot merupakan pos untuk memungut 

retribusi mobil angkutan umum, mobil pick up dan mobil box yang dijaga 

oleh 2 orang petugas pemungut retribusi terminal dan 2 orang petugas 

kontrak.  



 

 

 

VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:  

1. Penurunan jumlah penumpang 

Semakin berkembangnya jaman sekarang maka semakin mudah untuk 

mendapatkan kendaraan pribadi. Dalam hal ini sangat berpengaruh pada 

minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum. 

2. Adanya persaingan antara mobil travel dan mobil rental 

Dalam hal persaingan ini sangat berdampak pada berkurangnya kendaraan 

umum sehingga supir angkutan kota dan mobil travel saling berlomba-

lomba untuk mendapatkan penumpang.  

3. Adanya perbaikan jalan baypass 

Jalan baypass merupakan jalan lintas pulau sumatra dan pulau jawa maka 

sangat berpengaruh pada penerimaan retribusi terminal. hal ini 

dikarenakan mobil bis yang dari lintas jawa lebih memilih untuk melewati 

jalan baypass. 

4. Kurangnya rasa tanggung jawab petugas pemungut dan kurangnya 

kesadaran supir angkutan dalam membayar retribusi 
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Dalam hal ini karena kurangnya pengawasan yang dilakukan atasan 

terhadap petugas pemungut retribusi dan supir angkutan umum. 

Pengawasan yang dilakukan atasan tidak langsung terjun kelapangan, 

namun hanya memantau dari kantor. 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dinas Perhubungan sebaiknya membuat kebijakan mengenai pembatasan 

pemaikain kendaraan pribadi sehingga masyarakat berminat untuk 

menggunakan kendaraan pribadi. 

2. Seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai mobil travel dan 

rental yang berada di dalam terminal 

3. Seharusnya ada petugas yang berjaga untuk mengarahkan bis dari lintas 

jawa agar masuk terminal 

4. Seharusnya pengawasan yang dilakukan atasan langsung terjun 

kelapangan seminggu sekali untuk memantau petugas pemungut retribusi. 
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