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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN  

UMUM NON MEWAH   

(Studi Kasus : TPU Joglo Blok A Balaad 004 Srengseng ) 

Oleh: 

Mesiska Larasti 

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat 

pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil 

keputusan dalam situasi yang dihadapi dengan tindakan yang mengarah pada tujuan-

tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khusunya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas 

Pemakaman dan Pertamanan untuk mencapai sasaran. Tujuan yang dimaksud adalah 

untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesbilitas kawasan. 

Pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah diatur oleh  pihak Pemerintah Daerah 

berdasarkan Undang-Undang Pajak dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Pelaksaan Peraturan Daerah. Adapun tata cara yang telah diatur dari 

peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah 

masih terjadinya pemungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang 

mereka buat sendiri dengan biaya lebih tinggi dari peraturan retribusi yang telah dibuat 

padahal Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah memperingatkan  para warga 

masyarakat bila masih ada pemungutan liar dari pihak manapun segera dilaporkan dan 

orang tersebut akan diberikan sanksi. 

Permasalahannya adalah : a). Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 

004? b). Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman Umum 

Joglo Blok A Balaad 004?  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. Sumber 

data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam  pemungutan retribusi tempat Pemakaman Umum Non Mewah belum 

berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemakaman dan 

Pertamanan Jakarta dan masyrakat setempat masih terdapat pungutan liar. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijkaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam 

pemungutan retribusi pelayanan pemakaman Umum Non Mewah yaitu faktor pendukung 

sanksi untuk para petugas pemungut dan dalam pembayarannya harus melalui Bank DKI 

dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Faktor penghambat dalam  pelaksanaan 

pemungutan masih terjadinya tidak mengikuti peraturan pembayaran yang dibuat 

dikarenakan tempat Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) jaraknya jauh, 

jadi warga masyarakat memilih jalan alternative. 

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pemakaman Umum DKI Jakarta. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE PROVINCIAL POLICY OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF 

JAKARTA (DKI) IN ILLEGAL LEVY COLLECTION 

TO NON-LUXURY PUBLIC CEMETERY  

(A Case Study on TPU Joglo Blok A Balaad 004 Srengseng) 

 

By:  

Mesiska Larasti 

 

The policy issued by DKI Jakarta Provincial Government regarding the levy charged to 

non-luxury cemeteries is an effort of freedom in decision making in certain situations 

with actions led to the targets proposed by the government especially by DKI Jakarta 

Governor and the Department of Cemeteries and Parks. The intended objectives are to 

maximize public service and to improve the accessibility of the area. The charging of 

levies funeral service has been arranged by the Local Government under the Act of Taxes 

and Levies, Regional Regulation No. 3/2012 regarding Funeral Service and The Jakarta 

Governor Regulation No. 17/2014 regarding the Implementation of the Regional 

Regulation. However, although the procedures of levy charged to non-luxury public 

cemeteries had been regulated in the Governor Regulations, illegal levy remains exist 

committed by unresponsible parties who charged levy in higher cost compared to the 

legal regulations, whilst the Cemetery Department has warned the members of the 

community to report any illegal levy collection by any party immediately in order to 

impose sanction.  

 

The problems of the research are formulated as follows: a). How is the policy of DKI 

Jakarta Government regarding levy collection services of TPU Joglo Block A Balaad 

004? b). How is the implementation of levy collection to TPU Joglo Block A Balaad 004?  

 

This research used juridical research with empirical data. The data sources consist of 

primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results indicated 

that the implementation of the government policy of DKI Jakarta regarding the levy 

charged to non-luxury Public Cemetery has not been implemented optimally.  

 

Based on the data obtained from the Department of Jakarta Park and Cemetery and from 

the local society, there were still illegal levy collection. The supporting factors affected 

the implementation of the provincial policy of DKI Jakarta regarding the levy charged to 

non-luxury Public Cemeteries was sanction for the illegal levy collectors and the payment 

must be paid via Bank DKI or PTSP (One Stop Integrated Service). While the inhibiting 

factor was that the payment of levy did not follow the payments procedures for a reason 

that Bank DKI and PTSP (One Stop Integrated Service) are located in remote areas, so 

the residents opted an alternative way.  

 

Keywords: Policy, Levies, Jakarta Public Cemetery. 
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MOTTO 

 

“ Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah ” 

(Lessing) 

" Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh " 

(Andrew Jackson) 

"Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 

kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain." 

(Thomas Hardy) 
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DAFTAR PUSTAKA 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Hukum Adminitrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni 

hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara 

pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.
1
 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara berdasarkan Pasal 

1 angka 4 Undang-undang tersebut yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

                                                           
1
 Ridwan HR, 2016. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.Edisi Revisi cet.9. hlm.33.    



2 

Memperhatikan definisi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah seperti 

yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan pemerintah 

daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom, bisa gubernur untuk provinsi dan bupati atau 

walikota untuk kabupaten atau kota. 

 

Sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, terutama dinegara yang menganut Welfare state. Pasal 

33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 mengatur : “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai 

negara merupakan suatu konsep yang mendasar pada pemahaman bahwa 

negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga bagi 

pemilik kekuasaan, upaya untuk mempengaruhi pihak lain menjadi sentral 

yang dialam hal ini dipegang oleh negara. Tanah dikuasai oleh negara, artinya 

tanah tidak harus dimiliki oleh negara. Negara memiliki hak menguasai tanah 

melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). 

 

Masalah yang ditemui setiap negara termasuk Indonesia adalah dalam hal 

pemenuhan kebutuhan akan tanah sebagai akibat dari meningkatnya jumlah 

penduduk dan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu ruang 

akan tanah ketersediaanya masih tetap terbatas. Hal ini menimbulkan 

ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah di wilayah Republik 

Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah perkotaan Khususnya Ibukota ( DKI ) 



3 

Jakarta. Keterbatasan lahan yang tersedia dan guna mewujudkan cita-cita 

yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka 

diperlukannya penataan ruang tanah termasuk peraturan Penyelenggaraan 

Penataan.  

 

Peraturan penyelenggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 

berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Disadari bahwa 

jika pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar akan 

terdapat pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh 

karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya 

berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi, lokasi, kualitas ruang 

dan estetika lingkungan,
2
 tidak terkecuali untuk kegiatan pemakaman 

jenazah. 

 

Kewenangan Penyediaan dan Penggunaan Tanah Pemakaman diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan 

Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Tempat 

Pemakamam Umum menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah areal 

tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang 

tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman 

Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

                                                           
2
 H. IR Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik . 2008 .Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan 

Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa. Cetakan I.hlm.156 
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pemakaman jenazah yang pengelolaanya di lakukan oleh badan sosial 

dan/atau badan keagamaan. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Penyediaan dan Pengelolaan 

Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

atau Kota. Khususnya untuk DKI diatur oleh Provinsi. Untuk kepentingan 

pemakaman tersebut Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah Junto Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Retribusi. Untuk mendapatkan Pelayanan Pemakaman 

pada Tempat Pemakaman Umum masyarakat dikenakan biaya Retribusi. 

Selain diatur dalam Peraturan Daerah Hukum Retribusi, Pelayanan 

Pemakaman diatur juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 

Tentang Pemakaman. 

 

Secara Nasional Retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Retribusi adalah pungutan yang 

dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan 

oleh negara dan mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan ketentuan 

pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah 

dibagi menjadi 3 ( tiga ) jenis yaitu:a). Retribusi Jasa Umum, b). Retribusi 

Jasa Usaha , dan c). Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis pelayanan 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaaan 
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umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3
 Salah satu 

Pelayanan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

untuk DKI Jakarta diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah. 

 

Menurut penjelasan salah satu karyawan Kepegawaian Dinas Pemakman dan 

Pertamanan Adminitrasi Jakarta terdapat pungutan liar untuk pemakaman 

yang sudah ada jenazah dan untuk yang belum atau makam yang masih 

kosong, akan tetapi sudah ada pungutan liar dengan cara pemesanan terkait 

Pelayanan Pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum Joglo Blok A Balad 

004 di Srengseng itu padahal mereka sudah memberi sanksi bila melanggar 

Peraturan Daerah soal Retribusi akan dipenjara 3 bulan dan Denda Rp. 50 juta 

akan tetapi para pemungut liar tidak ada jerahnya sama sekali dan ada saja 

alasan mereka untuk memungut pungutan retribusi terkait.
4
  

 

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dalam rangka 

mendapatkan tempat pemakaman umum untuk saudara-saudari yang 

meninggal dunia, salah satu warga masyarakat menjelaskan bahwa masih 

adanya pungutan liar yang mengatas namakan utusan dari Dinas Pertamanan 

dan Pemakaman.
5
 Padahal besaran Retribusi Tempat Pemakaman telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. 

                                                           
3
 Pasal 1 angka 66 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
4
 Wawancara dengan Ibu Dwi Staff Kepegawaian Dinas Pemakaman dan Pertamanan , 3 Oktober 

2016 
5
 Wawancara dengan Ibu Endang  Warga masyarakat TPU di Daerah Joglo Srengseng , 10 

Oktober 2016 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan 

Penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non 

Mewah di Jakarta Studi Kasus : Tempat Pemakaman Umum Khusus di 

daerah Joglo Blok A Balaad 004” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam 

pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A 

Balaad 004? 

b. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman 

Umum Joglo Blok A Balaad 004?  

 

1.3 Tujuan Peneliti 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman 

Umum Joglo Blok A Balaad 004. 

b. Untuk menganalisis dan mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan 

atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas 

ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan 

juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi 

pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada 

umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi 

tempat pemakaman umum non mewah di Joglo Blok A Balaad 004 dan 

sumbangan membagi ilmu pengetahuan khususnya pada Masyarakat di 

daerah Jakarta. 

 

b. Kegunaan Praktis. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan 

retribusi tempat pemakaman umum non mewah di Joglo Blok A 

Balaad 004 dan sumbangan membagi ilmu pengetahuan khususnya 

pada Masyarakat di daerah Jakarta. 

2) Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang 

berkaitan dengan Retribusi Tempat Pemakaman Umum. 
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3) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin 

mengkaji secara mendalam tentang Kebijakan Pemerintah dalam 

dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah. 

4) Penelitian ini sebagai pemantapan khazanah keilmuan dalam bidang 

hukum khususnya hukum adminitrasi negara dalam bidang hukum 

pajak retribusi daerah sehingga dapat diaktulisasikan dalam diri sendiri 

dan masyarakat. 



  

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Hukum Adminitrasi Negara 

 

Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih 

belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh 

karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka 

dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum Administrasi Negara, 

menurut para Sarjana berikut ini:
1
 

a. R.J.H.M Huisman mengemukakan bahwa : Untuk menemukan definisi 

yang baik mengenai istilah Hukum Adminitrasi Negara, pertama-tama 

harus ditetapkan bahwa hukum adminitrasi negara merupakan bagian 

dari hukum publik, yakni yang mengatur tindakan pemerintahdan 

mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau 

hubungan antar organ pemerintahan. 

b. P. De Haan mengemukakan bahwa : Hukum Adminitrasi Negara 

berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum 

dalam hubungannya dengan masyarakat. 

                                                           
1
 Ridwan HR, 2016. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.Edisi Revisi cet.9. hlm.33.    
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c. Sjachran Basah mengemukakan bahwa : Hukum adminitrasi negara 

adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan adminitrasi negara 

menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap 

sikap tindak adminitrasi negara, dan melindungi adminitrasi negara itu 

sendiri. 

 

2.1.1 Asas-asas Hukum Administrasi Negara 

a. Asas Kepastian Hukum.
2
 

Asas ini menghendaki bahwa untuk sahnya suatu kepastian ketetapan 

administratif, harus memenuhi persyaratan yang bersifat materiil dan 

persyaratan yang bersifat formil. Semua hasil dari ketetapan administrasi 

yang dikeluarkan haruslah menjamin terpenuhinya kepentingan seluruh 

masyarakat, tanpa ada pembedaan status dan golongan. 

b. Asas Keseimbangan. 

Dalam asas ini dinyatakan bahwa antara tindakan-tindakan disiplin yang 

dijatuhkan oleh atasan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang 

pegawai negeri harus proporsional  atau seimbang. Semua bentuk sanksi 

yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku, tidak didasarkan atas rasa suka atau tidak suka. 

c. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan. 

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa hendaknya alat 

administrasi negara terhadap kasus-kasus yang faktanya sama diambil 

tindakan-tindakan yang sama pula. Hal ini sangat penting dilakukan 

untuk menghindari perbedaan perlakuan dalam hukum. Bahwa setiap 

                                                           
2
 Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
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warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Sehingga tidak akan 

ada gejolak di dalam masyarakat akibat adanya diskriminasi dalam 

penerapan hukum.  

d. Asas Bertindak Cermat. 

Asas ini menghendaki bahwa pemerintah harus bertindak berhati-hati 

agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Segala 

masalah dan persoalan yang timbul haruslah diputuskan dan diselesaikan 

dengan cermat dan tepat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah akan senantiasa terjaga. 

e. Asas Motivasi. 

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap keputusan badan-

badan pemerintah harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai 

dasar keputusan tersebut. Dan dituntut agar motivasi tersebut benar dan 

jelas. Dengan adanya motivasi tersebut diharapkan pihak administrabele 

memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan 

kepadanya, sehingga apabila tidak menerima keputusan itu dapat 

mengambil alasan untuk naik banding guna mencari dan memperoleh 

keadilan. 

f. Asas Larangan Untuk Mencampuradukkan Kewenangan. 

Asas ini menghendaki, apabila suatu instansi pemerintahan diberikan 

kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu masalah maka 

kekuasaan ini tidak boleh dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain, 

terkecuali maksud/tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. 
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g. Asas Permainan Yang Layak (Asas Perlakuan Yang Jujur). 

Yang dimaksud dengan asas ini, bahwa pemerintah hendaknya 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk 

mencari kebenaran. Setiap warga negara harus diperlakukan  dengan 

sama, tanpa membedakan status dan golongannya. 

h. Asas Keadilan Atau Kewajaran. 

Prinsip ini menyatakan bahwa bertindak secara sewenang-wenang atau 

tidak layak dilarang. Apabila aparat pemerintahan bertindak bertentangan 

dengan asas ini, keputusannya dapat dibatalkan. 

i. Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar. 

Yang dimaksud dalam asas ini adalah bahwa tindakan pemerintah harus 

menimbulkan harapan-harapan pada penduduk. Oleh karenanya, di dalam 

melakukan tindakannya, alat pemerintahan harus memperhatikan asas ini. 

j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal. 

Dalam hal pemberhentian pegawai dinyatakan batal, instansi 

pemerintahan tidak saja harus menerima kembali pegawai yang 

diberhentikan tersebut, akan tetapi juga harus membayar semua kerugian 

yang diderita oleh pegawai yang bersangkutan yang disebabkan karena 

pemberhentian tersebut. 

k. Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup/Cara Hidup. 

Asas ini menghendaki bahwa setiap pegawai negeri mempunyai hak atas 

kehidupan pribadinya, dan pemerintah harus menghormati hak tersebut.  
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l. Asas Kebijaksanaan. 

Asas ini menghendaki, bahwa pemerintah dalam segala tindak tanduknya 

harus selalu berpandangan luas dan harus dapat melihat gejala-gejala 

masyarakat yang harus dihadapinya serta dapat memperhitungkan akibat 

dari tindakan pemerintahannya tersebut. 

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. 

Sebagai tindakan aktif dan positif dari tindakan pemerintahan adalah 

penyelenggaraan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan 

kepentingan umum ini merupakan tugas seluruh aparat pemerintahan. 

Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan individu, 

golongan, atau kepentingan daerah. 

 

2.1.2 Sumber-Sumber Administrasi Negara 

Sumber hukum pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi 

kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-

peristiwa dalam pergaulan masyarakat dari peristiwa-peristiwa itu dapat 

mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Peristiwa-peristiwa 

tersebut diberi penilaian oleh masyarakat dan penilaian itu akan menjadi 

petunjuk hidup yang diterima masyarakat dan diberi perlindungan oleh 

pemerintah. 

b. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk 

tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga 

pemerintah dapat mempertahankannya. Penilaian dan penghargaan 
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manusia terhadap petunjuk hidup itu dipositifkan sehingga akhirnya 

dijadikan hukum positif.
3
 

 

2.2  Kebijakan Pemerintah 

 

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa 

Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau 

pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu 

pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai 

pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan 

tertulis.
4
 Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan 

adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan 

pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan 

lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. 

 

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan suatu masalah tertentu.
5
 Pengertian ini memberikan 

pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. 

                                                           
3
 Nimatul Huda.2012.  Sumber-sumber Hukum.Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke 6. Hlm.32. 

4
 Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.1. 

5
 William N. Dunn. 2010. “Pengantar Analisis Kebijakan Publi”.Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar.hlm.95. 
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James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud 

kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: 

a. Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan 

pejabat-pejabat pemerintah. 

c. Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. 

d. Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau 

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu. 

e. Bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).
6
 

 

Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu 

terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya 

disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira 

Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu 

dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. 

Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-

                                                           
6
 Subarsono. Op.Cit.. hlm.3-5 
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peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras 

pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah.
7
 Pengertian serupa juga menyatakan bahwa kebijakan merupakan 

apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
8
 

 

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia 

memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 

seluruh masyarakat.
9
 Kebijakan ini mencakup tindakan-tindakan yang 

ditetapkan pemerintah tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud 

dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya 

kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu 

kebijakan dari pemerintah. 

 

James Anderson menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara 

apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka 

lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya 

sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen 

tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses.
10

 Untuk itulah 

pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih 

baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu 

                                                           
7
 Tangkilisan. 2009.Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Lukman Offset.hlm.3. 

8
 Tangkilisan, Ibid, hlm.6 

9
 Irfan Islamy. 2008.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bina Aksara.hlm.20. 

10
 Irfan Islamy. Op.Cit.. hlm.33 
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antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-

keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan 

(policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-

dampak kebijakan (policy outcomes).
11

 

 

Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-

aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah 

dalam suatu sistem politik. Keputusan kebijakan pengertian sebagai 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang 

mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan 

kebijakan publik. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan adalah 

pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. 

Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan, 

yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan 

pernyataan-pernyataan kebijakan. Adapun dampak-dampak kebijakan lebih 

merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau 

tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan 

pemerintah. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan 

masalah demi kepentingan masyarakat. Terdapat tahap-tahap yang harus 

dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. 

                                                           
11

 Irfan Islamy. Op.Cit.. hlm.53 
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Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu 

melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat 

diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima 

sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu: 

a. Penyusunan agenda. 

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu 

menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah 

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.
12

 Masalah-masalah 

yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk 

diseleksi. 

 

Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk dipilih. 

Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah 

yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama 

sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan 

dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing.
13

Pihak-pihak yang 

terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-

masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah 

kebijakan. Sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang 

tepat. 

b. Formulasi kebijakan. 

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari 

                                                           
12

 Sudarwan Danim.2009.Pengantar Studi Penelitian Kebijakan .Jakarta .hlm.20. 
13

 Sudarwan Danim. Op.Cit..hlm.21 
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berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang 

merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan. 

c. Adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan 

diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan 

sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
14

 Tahap ini sering disebut juga 

dengan tahap legitimasi kebijakan (policy legitimation) yaitu kebijakan 

yang telah mendapatkan legitimasi. Masalah yang telah dijadikan sebagai 

fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang 

nantinya akan diimplementasikan. 

d. Implementasi kebijakan 

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut 

kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali 

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan 

secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan 

berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta  

merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan 

keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang 

dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. 

e. Evaluasi kebijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk 

dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 
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masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang 

menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang 

diinginkan. 

 

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. 

Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap 

kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau 

dihilangkan sama sekali. 

 

2.3 Retribusi 

 

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai 

pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.
15

 

 

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. l8 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa Pengertian 

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". 

 

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian 

pajak sama dengan retribusi. Yang membedaannya adalah bahwa imbalan 

atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain : 

                                                           
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka. 



21 

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; 

b. Pungutannya dapat dipaksakan; 

c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara; 

d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum; 

e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar 

retribusi. 

 

Melihat definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. 

 

2.3.1 Obyek Retribusi Daerah 

Sedangkan obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis 

jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan 

sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 

3 golongan, yaitu Jasa umum, Jasa usaha, dan Perizinan tertentu. 

a. Retribusi Jasa Umum 

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan 
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Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan 

kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran; 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan; Pelayanan 

persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, 

dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ 

pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak 

termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman; 

3) Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu penduduk dan Akte 

catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte 

perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan 

anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte 

kematian; 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat; 

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan 

penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang 

dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; 

5) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di 

tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan 

umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah; 

6) Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar 

tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola 

Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak 
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termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan 

Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah; 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pelayanan 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan 

pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah 

terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh masyarakat; 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Peta adalah peta yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta 

foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur); 

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan; Pelayanan pengujian kapal 

perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang 

menjadi kewenangan daerah 

 

2.3.2 Retribusi Jasa Usaha  

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial 

meliputi: 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal; 
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b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai 

disediakan oleh pihak swasta. 

 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian 

kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, 

pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan/alat-alat 

berat/alat-alat besar rnilik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk 

dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah 

penggunanan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, 

seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun 

penanaman/pembentangan kabel listrik /telepon di tepi jalan umum; 

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pasar grosir dan/atau 

pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas 

pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan 

Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; 

3) Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang 

secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa 

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat 

pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah 

tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk 

dijadikan sebagai tempat pelelangan; 
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4) Retribusi Terminal; Pelayanan terminal adalah tempat Pelayanan 

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, 

tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan 

ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi; 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir 

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang 

disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak 

swasta; 

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Pelayanan tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh 

Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta; 

7) Retribusi Penyediaan Kakus. Pelayanan penyediaan kakus adalah 

pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, tidak temasuk yang dikelola oleh Badan Usaha 

Milik Daerah atau pihak swasta; 

8) Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potong hewan 

adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan 

ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 

dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah; 
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9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Pelayanan pelabuhan kapal 

adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan 

kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan 

kapal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak 

termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta; 

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Pelayanan tempat 

rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah 

raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah; 

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Pelayanan penyeberangan di 

atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; 

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pelayanan pengolahan limbah 

cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, 

perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki Pemerintah 

Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Daerah, dan pihak swasta; 

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Penjualan produksi 

usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 

Daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih 

ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Jenis-jenis 
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retribusi jasa usaha untuk daerah Propinsi dan daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang 

diberikan oleh masing-masing daerah. 

 

2.3.4 Retribusi Perizinan Tertentu 

Obyeknya retribusi perizinan tertentu adalah 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, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Propinsi dan 

daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-

masing daerah. 

 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan 

adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk 

dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan 

pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan 

tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien 

Ketinggian Banguan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; 
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b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat 

penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk 

melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu; 

c. Retribusi lzin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin 

tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi 

tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, 

tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

d. Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek 

tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai 

dengan kewenangan masing-masing daerah. 

 

2.3.5 Subyek Retribusi Daerah 

a. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa 

umum. 

b. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. 
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c. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini 

dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.
16

 

 

Retribusi daerah menurut Fisher (1996) adalah harga yang diberikan 

pemerintah atas pemberian pelayanan atau periizinan yang diberikan untuk 

membayar seluruh atau sebagian dari pembiayaan atas penyediaan tersebut. 

Davey (1988) memberikan empat prinsip umum yang dapat memberikan 

indikator dalam pengenaan retribusi, antara lain Kecukupan, keadilan, 

Kemudahan Adminitrasi dan Kepastian Hukum. Bratakusumah (2001) 

berpendapat, retribusi berdasarkan dari pemberian pelayanan pemerintahan 

daerah kepada masyarakat yang digolongkan menajdi tigas jenis,
17

 yaitu: 

1) Retribusi jasa umum. 

2) Retribusi jasa usaha. 

3) Retribusi perizinan tertentu. 

 

Retribusi pemakaman termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. 

Menurut Zorn (1991) retribusi jasa umum merupakan pembayaran yang 

dibayarakan yang sukarela atas layanan publik yang disediakan, yang 

memberikan keuntungan secara individu tertentu, tetapi menunjukan 

karakteristik barang publik (public goods) atau terkait erat dengan barang 

publik. Barang yang menunjukan karakteristik barang publik atau terkait 

dengan barang publik sering disebut sebagai merit goods. Dalam retribusi 

jasa umum, Zorn (1991) menegaskan bahwa dimungkinkan adanya 
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pengecualian sebagai individu untuk membayar retribusi jasa umum jika 

tidak mengkonsumsi layanan dan tidak memberi manfaat dari barang 

tersebut. Namun, bagi warga yang ingin menggunakan layanan tersebut, 

pemerintah dimungkinkan untuk mengenakan biaya layanan guna 

mengurangi konsumsi berlebihan atas sumber daya pelayanan yang langkah.  

 

2.4 Tempat Pemakaman Umum 

 

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat 

pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan 

untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam 

pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri.
18

 

Dalam penggunaan lahan TPU untuk makan dikelompokkan berdasarkan 

agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Pasal 2 ayat (1) yang 

dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 

Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat 

Pemakaman menyatakan bahwa “Penunjukan dan penetapan lokasi tanah 

untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala 

Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi 

Gubernur Kepala Daerah, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh 

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. 

 

Melihat kondisi Tempat Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004 di 

daerah khususnya Jakarta Barat sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat 

pemakaman jenazah, menginggat lahan tersebut sudah semakin sempit. Dari 
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hasil sosialisasi, ada sedikit ketidak setujuan dari masyarakat mengenai 

rencana tersebut, mereka takut lahan pertanian mereka menjadi rusak. Itu 

adalah bagian dari masukan masyarakat yang bisa kita ukur dampak 

negatifnya dalam rencana ini,” ujar Wakil Walikota. Sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang 

Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, 

bahwa “Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana 

Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; 

b. menghindari penggunaan tanah yang subur; 

c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; 

d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; 

e. mencegah penyalah gunaan tanah yang berlebih-lebihan. 

 

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman 

dijumpai banyak persoalan yang timbul yaitu: 

a) Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat 

pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah 

pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan 

perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota. 

b) Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena 

belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah 

seseorang. 
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c) Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman. 

d) Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup. 

e) Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan 

dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman di Indonesia, 

kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, 

a. Tempat Pemakaman Umum 

1) Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan 

untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan 

tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. 

2) Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, 

penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat 

Pemakaman Umum tersebut. 

3) Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta 

sesuai adat istiadat masyarakat setempat. 

b. Tempat Pemakaman Bukan Umum. 

1) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat 

Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan 

hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang 

bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. 
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2) Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam 

menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut 

untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan 

ketertiban lingkungan. 

c. Tempat Pemakaman Khusus. 

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan 

Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang 

mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali 

(Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat 

pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam 

Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai 

dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971. 

d. Krematorium. 

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya 

dilakukan Pemerintah Daerah,masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan 

yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

e. Tempat Penyimpanan Jenazah. 

1) Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, 

dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah 

di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah-jenazah di dalam 

lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-

tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-

sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. 
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2) Sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok 

masyarakat, maka Pemerintah Daerah menentukan lokasinya. 

 

Dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman yang ditentukan 

Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan 

alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota, maka penetapan 

pemindahan lokasi bagi Tempat Pemakaman Umum harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan DPRD setempat dan pengesahan dari Menteri Dalam 

Negeri, sedangkan bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum dengan 

Keputusan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 dan disahkan 

Menteri Dalam Negeri. Pemanfaatan tanah bekas lokasi tempat pemakaman 

tersebut ditekankan untuk keperluan sosial dan/atau keagamaan atau 

kepentingan umum lainnya seperti pembangunan Kantor Pemerintah.  

 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemudahan dalam 

pengurusan pemakaman jenazah, pencegahan komersialisasi tanah tempat 

pemakaman, dan memelihara nilai-nilai keagamaan terhadap kematian 

seseorang serta penggunaan tanah bekas tempat pemakaman yang harus 

digunakan bagi kepentingan umum terutama yang erat kaitannya dalam 

bidang keagamaan. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur pokok-

pokoknya saja, maka mengenai ketentuan pelaksanaannya dan langkah-

langkah lebih lanjut yang perlu diambil,dilaksanakan oleh Menteri Dalam 

Negeri serta Pemerintah Daerah setempat.
19

 

 

                                                           
19

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Penyediaan Penggunan Tanah 

Untuk Keperluan Tempat Pemakaman 
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2.5 Kepastian Hukum 

 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan  aksi  manusia yang deliberatif. Undang-Undang 

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam  hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
20

 Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, 

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan 

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility.  

 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, 

dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, 

                                                           
20

 Peter Mahmud Marzuki. 2008.Pengantar ilmu Hukum. Jakarta:Kencana. hlm.158. 
21

 Dwika. 2011. Keadilan dari dimensi Sistem Hukum .Jakarta:Balai Pustaka. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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summa lex, summa crux”yang artinya adalah hukum yang keras dapat 

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian 

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi 

tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.
22

 

 

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh 

atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.
23

Ajaran kepastian hukum ini 

berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran 

positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang otonom, yang  mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak 

lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak 

lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum 

itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
24
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 Dominikus Rato. 2010.Filsafat Hukum Memahami Hukum. Yogyakarta:Laksbang Presindo. 
23

 Ridwan Syahrani. 2009.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.Bandung:Penerbit Citra Aditya, 
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24
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. 

Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.
1
 

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat 

memberikan informasi mengenai Kebijakan Pemerintahan Dalam 

Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah. Penggunaan 

kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi. 

 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 

135. 
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data    primer dan 

data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. 

Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan, Peneliti akan 

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak 

yang terkait, yaitu : 

1) Karyawan Staff Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota 

Adminitrasi Jakarta.  

2) Warga masyarakat di TPU Joglo A Balaad 004 Srengseng. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup peratyran perundang-

undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan, dan sebagainya.
2
 Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya 

yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas 

tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto. 2012.Penelitian Hukum Normati.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30. 
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Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945); 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan 

Ruang ( UUPR ); 

d) Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan 

Undang-Undang Republik Indonesia No. l8 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.; 

e) Undang-Undang Nomor Tahun 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah yang telah rubah beberapa kali dan terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.  

h) Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang 

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat 

pemakaman. 

i) Peraturan Daerah Provinsi DKI  Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Pemakaman. 
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j) Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

k) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Daerah. 

l) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Pemakaman Daerah. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang 

memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang 

diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-

undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan 

oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan 

yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang 

berhubungan dengan Pajak Retribusi, Hukum Agaria, Hukum 

Pemerintah Daerah dan Tentang Pemakaman Umum. 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari 

kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan 

bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta 

bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin diteliti. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Untuk memperolerh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 

ditempuh prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip 

data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku tentang Pajak Retribusi, Hukum Agaria, Hukum Pemerintah Daerah 

dan Tentang Pemakaman Umum, makalah, internet, maupun sumber 

ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, 

yaitu Tempat Pemakaman Umum Khususnya Daerah Jakarta Barat Joglo 

Blok A Balaad 004 dan ketempat Dinas Pertamanan dan Pemakaman 

Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan waawancara (Interview). 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, 

terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti 

guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait 

dengan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi 

Tempat Pemakaman Umum. Wawancara dilakukan dengan cara 

menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara 

berlangsung. 
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3.4 Pengolahan Data 

 

Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi 

Tempat Pemakaman Umum Di DKI Jakarta khushsnya Jakarta. 

b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat, 

e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 

secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari data yang besifat khusus. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan 
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dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai 

Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Tempat 

Pemakaman Umum.
3
 

 

                                                           
3
 Burhan Ashshofa. 2010. Metode Penelitian Hukum..Jakarta: Rineka Cipta,  hlm. 25. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi 

tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan 

dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengantindakan 

yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah 

khusunya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Perhubungan untuk 

mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan 

pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesbilitas kawasan. 

Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki agar pemerintah 

dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, 

yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. 

b. Didalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah 

di atur dalam pihak pemerintah dalam melakukan Prosedur pemakaman 

jenazah dengan kesesuaian UU pajak retribusi daerah, Peraturan Daerah 

tentang pelayanan pemakaman No.3 tahun 2012 dan Tata cara yang telah 
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diatur dari peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi yang telah 

disediakan. 

 

5.2 Saran 

 

a. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan 

sarana dan prasarana dalam menunjang kebijakan terkait pemungutan 

retribusi pelayanan pemakaman umum dalam pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam hal 

retribusi. 

b. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta agar lebih ketat 

dengan adanya pelayanan pembayaran retribusi dengan calo calo yang 

tidak diinginkan agar tidak meresahkan para warga dan membuat para 

bingung dan bagi masyarakat hendaknya selalu mengawasi proses 

penerimaan retribusi agar tidak terjadinya penyelewengan saat proses 

pemungutan retribusi pemakaman serta mengikuti peraturan yang telah 

ada. 
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