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ABSTRAK 

 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RETRIBUSI 

PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS  

PELINDO II CABANG PANJANG 

 

Oleh 

DIMAS RILO ANDRIANTO 

 

 

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan kapal dan 

mengenakan retribusi pelayanan terhadap kapal-kapal yang berlabuh atau bongkar 

muat di wilayah pemerintahannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan yang bertujuan untuk 

mengatur pelayanan kepelabuhan, termasuk di dalamnya penarikan retribusi kapal. 

Permasalahan: Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan 

retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dan 

faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan retribusi 

pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, 

data dianalisis secara kualitatif guna mempeoleh kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan pemerintah daerah dalam 

pemungutan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang 

Panjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan, bahwa kewenangan daerah 

provinsi di wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya laut 

yang ada di wilayahnya dan pengaturan administratif pengaturan dalam bentuk 

pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Faktor-

faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan 

Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang terdiri dari: adanya Pengaturan Kepelabuhan 

yang Tidak Harmonis dan adanya Tarik Menarik Kepentingan Antar Instansi dalam 

Pengelolaan Pelabuhan yang multi sektoral.  

Saran dalam penelitian ini adalah: Perlu dilihat kembali kewenangan dan legal 

standing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Bandar Lampung dalam hal 

penarikan retribusi sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Pajak dan 

Retribusi, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyikapi 

aturan mengenai pengelolaan pelabuhan, semua pihak hendaknya memandang 

kewenangan di wilayah laut sebagai sebagai manajemen pelabuhan yang mencakup 

keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perijinan bagi 

kapal yang akan berlabuh atau berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. 

 

Saran: Kewenangan, Retribusi, Pelayanan Kapal 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY TO LEVY SERVICE SHIP 

CONTAINER PORT PELINDO II BRANCH OF PANJANG 

 

By 

DIMAS RILO ANDRIANTO 

 

 

Lampung Province as one of the areas that have the boat harbor and a local tax 

services to ships that dock or loading and unloading in the government through the 

Provincial Regulation Lampung No. 9 of 2015 on the Implementation of the port 

which aims to regulate the services of port, including the withdrawal of levy ship. 

Problem: How do local authorities in the levy charged for services Container ship 

at the Port of Pelindo II Branch of Panjang and what factors that become an 

obstacle in the implementation of service levies Container ship in the port of 

Pelindo II Branch of Panjang? 

 

This study uses the approach of juridical normative and empirical. Data collection 

procedures performed with the literature study and field study, data were analyzed 

qualitatively to mempeoleh conclusion. 

 

The results showed: The authority of local governments to levy charged for the 

service of the vessel at the Port Container port of Pelindo II Branch of Panjang 

conducted by Provincial Regulation Lampung No. 9 of 2015 on the Implementation 

of the port, that the authority of the provinces in the sea area is the authority to 

manage marine resources in their area and setting administrative arrangement in 

the form of fee collection as a source of regional revenue. Inhibiting factors in the 

operation of ships in service levies Container Port Pelindo II Long Branch consists 

of: the setting of port are not harmonic and the Inter-Agency Pull Attractive interest 

in the management of the Port of multisectoral. 

 

Suggestions in this study are: Need for review on authority and legal standing of 

local government of Lampung Province and  Bandar Lampung City in retribution 

procurement based on Tax and Retribution Act  and Local Governance Act. In 

addressing the rules regarding the management of ports, all parties should look to 

the authority in the sea area as a management port that includes shipping traffic 

safety, navigation systems and coding, permits for the ship to be docked or sailing, 

administration of loading and unloading, and so forth. 

 

Suggestion: Authority, Levy, Boat Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk 

mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan 

prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Tugas dan tanggung jawab 

pemerintah daerah sesuai dengan otonomi dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah semakin besar, hal ini disertai dengan kewenangan untuk mengelola 

berbagai aspek pemerintahan daerah yang luas, dan diharapkan dapat memenuhi 

berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Untuk 

mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh 

hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan. 

Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya 

secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan 

bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. 

 

Kewenangan pemerintah daerah tersebut secara riil dihadapkan pada kendala yaitu 

belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah. Padahal daerah harus memiliki kemampuan dan 

kewenangan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan 



 2 

menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal 

ini penting sebagai sebuah kajian, karena salah satu kriteria penting untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri adalah kemampuan di bidang keuangan.  

 

Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan 

secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah. Bantuan pusat melalui 

dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 

pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran 

pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program 

pembangunan yang hendak dicapai. 
1
 

 

Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menggali 

sumber-sumber keuangannya sendiri, adalah pemerintah daerah masih cenderung 

memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Padahal dengan adanya otonomi 

daerah, ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, 

yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai 

prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
2
 

 

                                                 
1
 Philipus M. Hadjon, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Rajawali Press. 

Jakarta. 2005. hlm.11.  
2
 Rayanto Sofian. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta. 2001. hlm.23.  



 3 

Penyebab lainnya adalah pemerintahan daerah belum mampu melakukan 

optimalisasi belanja secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu keterbatasan kemampuan perangkat pemerintah daerah 

dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses 

dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan 

pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.
3
 

 

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam 

wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari 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. Dalam 

kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, 

menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah, 

PAD sebagai kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada 

pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan 

semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. 

 

Pada tataran implementasinya, di antara semua komponen PAD, pajak dan dan 

retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan 

                                                 
3
 Ibid. hlm.23.  
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bahwasanya PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah. Penelitian mengkaji 

retribusi daerah, di mana retribusi dibagi dalam beberapa bagian yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah 

kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang 

digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong quasy goods dan pelayanan 

yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan 

layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan pada masyarakat 

misalnya retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil, KTP, 

dan lain-lain. 

2. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah 

berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh 

swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan 

misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, retribusi 

pelayanan kapal dan lain-lain. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan 

sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu 

yang perlu dikendalikan oleh daerah misalnya: IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan), Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Pengelolaan Hutan, dan 

lain-lain. 

 

Pemungutan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan aturan 

pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
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Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah.
4
 

 

Salah satu contoh retribusi daerah di Provinsi Lampung adalah retribusi pelayanan 

kepelabuhan. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki 

pelabuhan kapal dan mengenakan retribusi pelayanan terhadap kapal-kapal yang 

berlabuh atau bongkar muat di wilayah pemerintahannya melalui Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Kepelabuhan yang bertujuan untuk mengatur pelayanan kepelabuhan, termasuk di 

dalamnya penarikan retribusi kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang 

Panjang. Kendala yang terjadi di lapangan adalah penarikan retribusi kapal di 

Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang belum terlaksana dengan 

optimal, hal ini diketahui dari tidak tercapainya target retribusi pada Tahun 2015, 

yaitu dari Rp 15.600.000.000,00- yang ditargetkan, hanya tercapai sebesar 

Rp.11.210.790.000,00 atau hanya mencapai 71,86% dari 100% yang ditargetkan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi 

yang berjudul: Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Retribusi 

Pelayanan Kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah makla permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi 

pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang? 

                                                 
4
 http://e-journal.uajy.ac.id/5043/2/1HK09802.pdf 
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2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan 

retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang 

Panjang? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi 

Negara (HAN) khususnya dalam hukum pajak dan retribusi daerah dengan objek 

kajian mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi 

pelayanan kapal dan faktor-faktor penghambat penyelenggaraan retribusi 

pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan 

retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi 

pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuaan dalam Hukum Administrasi 

Negara (HAN) khususnya hukum pajak dan retribusi daerah dalam hal ini 
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mengenai kewenangan pemerintah daerah dan penyelenggaraannya pemungutan 

retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang. 

 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, masyarakat 

dan penulis yaitu:  

a. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai konsep 

kewenangan pemerintah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal. 

b. Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat yang berkaitan dengan 

permasalahan pemungutan retribusi pelayanan kapal. 

c. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan 

studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Kewenangan 

 

2.1.1 Pengertian Kewenangan  

 

 

Beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

 

1. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan memiliki makna yang sama dengan 

kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, 

legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur 

esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 

samping unsurunsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), 

keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
5
 

2. Menurut Rusadi Kantaprawira, kewenangan memiliki makna yang sama 

dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di samping unsurunsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan, 

keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
6
 

                                                 
5
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 356 

6
 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, 

hlm. 42 
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3. Menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, 

yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai 

untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari 

beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.
7
 

4. Menurut R. Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum 

pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan 

hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan 

pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum 

administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara 

sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 
8
 

5. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, 

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan 

proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang 

melingkupinya.
9
 

6. Menurut A. Gunawan Setiardja, kewenangan atau wewenang adalah suatu 

istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun 

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa 

                                                 
7
 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6. 

8
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.  

2001.hlm 67. 
9
 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51. 
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yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif 

atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai 

suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak 

untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
 10

 

 

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas 

organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan 

pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan 

kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan 

menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. 

Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan 

dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan 

resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga 

tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan 

mereka.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang 

diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-

hubungan hukum.  

                                                 
10

 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25. 
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2.1.2 Macam-Macam Kewenangan 

 

 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, 

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang 

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia 

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat. 
11

 

 

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu: 

a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu 

jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan 

atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. 

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada 

sebelumnya.  

b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang 

ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada 

pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. 

Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga 

delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji 

kewenangan tersebut atas namanya 

c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja 

interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu 

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan 

atau mengambil suatu tindakan atas namanya.
12

 

 

 

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam 

pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi 

                                                 
11

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54. 
12

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 11. 
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kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan 

mengalokasikan kewenangan kepada bawah an dengan delegasi sebagai berikut: 

a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan. 

b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai 

tujuan atau tugas. 

c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban 

atau tanggung jawab. 

d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil 

yang dicapai.
 13

 

 

 

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam 

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan 

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan 

dalam hal ini dibedakan menjadi:  

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan 

kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat); 

b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang 

berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau 

kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
 14

 

 

 

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi: 

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau 

normal, dan kesanggupan untuk memimpin. 

2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang 

yang berada di atasnya.
 15

 

 

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar 

                                                 
13

 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
14

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 87. 
15

 Ibid, hlm.88. 
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kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, 

tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk 

menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya. 

 

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, 

yaitu
16

:  

a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang 

diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk 

menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;  

b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk 

menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau 

c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari 

undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga 

penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang 

mendapat delegasi. 

 

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam 

pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule making power).Berbeda halnya 

dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan 

pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ 

pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab 

sendiri. Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut 

merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan 

(the power of rule-making atau law-making), maka dengan terjadinya 

pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan 

                                                 
16

Ibid, hlm. 262 
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kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain 

atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat 

merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada 

orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya mengambil keputusan.
17

 

 

2.2 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah 

 

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah  

 

 

Beberapa pengertian pemerintah daerah menurut para ahli sebagimana dikutip 

oleh Sirojul Munir adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Zamhir Islmie: pemerintahan yang otonom adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendekati asas 

kerakyatan sedekat mungkin, mengurus urusan yang nayat-nyata 

merupakan urusan umum dalam bentuk partisipasi luas dan terorganisasir 

serta control efektif dari masyarakat; dan melaksanakan sebanyak 

mungkin unsur efisensi dalam lapangan pemrintahan untuk membina 

kesejahteraan masyarakat dalam konsep Negara kesejahteraan. 

2. Menurut S. Pamudji: pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan, dan 

sebagainya) kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau 

badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet). 

3. Menurut M. Rassyid: pemerintahan sebagai kebutuhan yang mempunyai 

tujuan utama untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat 

bisa menjalani kehidupan sewajarnya. 

4. Menurut Ndraha: pemerintahan sebagai proses pegakuan, perlindungan, 

dan pemenuhan tuntutan yang diperintah (rakyat) akan jasa publik dan 

layanan sipil pada saat dibutuhkan.
 18

 

 

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

                                                 
17

 Ibid.hlm.263 
18

 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya, 

Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 108 
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tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. 

 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan 

urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan 

pemerintahan atau konkuren.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 

urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian. 

 

2.2.2 Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah  

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi 

wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan  

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang  

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum  

5) Penanganan bidang kesehatan  

6) Penyelenggaraan pendidikan  
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7) Penanggulangan masalah sosial  

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan  

9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah  

10) Pengendalian lingkungan hidup  

11) Pelayanan pertanahan  

12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  

13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan  

14) Pelayanan administrasi penanaman modal  

15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan 

yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik 

berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. 

Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi 

antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada 

provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka 

diambil alih oleh provinsi. Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan 

tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih 

banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya 

berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi 

secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang. 

 

2.2.3 Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

 

 

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

sebagai berikut: 
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a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman 

daerah yang terbatas 

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan 

bertanggung jawab 

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah 

Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan 

otonomi yang terbatas. 

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara 

sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta 

antar daerah. 

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 

daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak 

ada lagi wilayah administrasi. 

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi 

badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun 

fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah 

g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 

kewenangan sebagai wakil daerah. 

h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari 

pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada 

desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber 

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. 
19

  

 

 

Asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah 

meliputi: 

a) Asas Desentralisasi 

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan 

desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk 

meningkatkan daya guna penyelenggaraaan pemerintahan daerah, terutama 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan 

kebijakan atas prakarsa sendiri
20

 

 

 

                                                 
19

 Affan Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta,  

 2006, hlm. 83. 
20

 Rumajar Jefferson, Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka,  

 Manado, 2006, hlm. 13. 
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Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif 

tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional/pusat kekuasaan 

terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada Pemerintah Daerah. 

Pemerintah pusat berwenang menyerahkan sebagian kekuasaan pada 

daerah otonom dengan sistem desentralisasi (Sesuai Pasal 1 Angka 7 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 

 

Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi, menjadi wewenang dan tanggung jawab 

daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan maupun yang 

menyangkut segi-segi pembiayaannya. Bidang kewenangan yang 

mewarnai fenomena desentralisasi adalah bidang kepegawaian, budget 

kepegawaian dan penyesuaian berbagai rupa kebijaksanaan umum. Hal ini 

tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sebagaimana pada Ayat (1), Pemerintah 

Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. 

(3) Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisia, moneter dan fiskal serta agama.  

 

 

b) Asas Dekonsentrasi 

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau pada 

instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju 

menjauhi titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan 

pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang 
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selanjutnya urusan yang diberikan akan menjadi urusan rumah tangga 

daerah, jadi bukan pada perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi 

(Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah).
 21

 

 

c) Asas Tugas Perbantuan  

Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh 

pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang 

dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang 

sangat besar. Asas tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada 

pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 22

 

 

Dalam hal penyelenggaraan asas tugas perbantuan tidak beralih menjadi 

urusan rumah tangga daerah yang dimintakan bantuannya. Selanjutnya 

tugas perbantuan bukanlah sebagai asas pengganti dari asas desentralisasi 

dari urusan pemerintah pusat yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah. 

Daerah yang mendapatkan tugas pembantuan wajib melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan pada pemerintah pusat sesudah tugas 

dilaksanakan (Sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 

 

2.3 Tinjauan Umum Retribusi 

 

2.3.1 Pengertian Retribusi 

 

Menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan 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. 

                                                 
21

 Ibid, hlm. 14. 
22

 Ibid, hlm. 15. 
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Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau 

jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan 

umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan 

atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas 

(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. 

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan 

pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada 

pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau 

jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi 

kerugian. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah adalah 

sebagai berikut: 

1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; 

2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

langsung dapat ditunjuk; 

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan 

jasa yang disiapkan daerah.
23

 

 

 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi:  

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

                                                 
23

 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo, 

Jakarta, 2001, hlm, 112. 
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2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta.  

 

2.3.2 Tujuan Retribusi Daerah 

 

 

Tujaun retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, 

sebab pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan 

berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi 

pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Keuangan merupakan faktor 

utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan 

roda pemerintahan daerah. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu 

berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah 

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-

sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
 24

 

 

Retribusi sebagai potensi penerimaan daerah merupakan kekuatan yang ada di 

suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat 

potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang 

perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu 

variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-

variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber 

penerimaan daerah. 

                                                 
24

 RJ. Tambunan, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Daerah. Rineka Cipta. Jakarta, 2007, hlm, 

65. 
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Beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan 

penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan 

sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara 

umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut 

diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk 

retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan 

bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan 

penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring 

wajib pajak atau retribusi baru.
25

 

 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “self 

supporting” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan 

merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam 

melaksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah 

daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat. Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan 

keuangan daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah: 

a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi 

pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada 

besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah; 

b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan 

anggaran daerah pada khususnya; 

                                                 
25

 Ibid, hlm, 66. 
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c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan 

yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah, 

sekretaris daerah dan perangkat daerah lainnya; 

d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value 

for money, transparansi dan akuntabilitas; 

e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan pegawai 

negeri sipil daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya; 

f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan 

anggaran multi tahunan; 

g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional; 

h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, 

peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating 

kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik; 

i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, 

peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan 

profesionalisme aparat pemerintah daerah; 

j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah 

daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan 

pelaporan, pengendalian dan mendapatkan informasi
26

 

 

Anggaran sangat penting sebagai alat pengendalian manajemen yang harus 

mampu menjamin bahwa pemerintah mempunyai cukup uang untuk melakukan 

kewajibannya pada masyarakat. Dia menyediakan informasi dan memungkinkan 

legslatif meyakini bahwa rencana kerja pemerintah dilaksanakan secara efisien, 

terhindar dari pemborosan dan kemungkinan adanya penyelewengan. 

 

2.3.3 Macam-Macam Retribusi 

 

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat (2) tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 

1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dibagi atas tiga 

golongan, sebagaimana disebut di bawah ini: 

                                                 
26 Ninik Widiati. Revitalisasi Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah. Penerbit Andi. 

Yogyakarta. 2007. hlm. 28. 
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a. Retribusi Jasa Umum  

b. Retribusi Jasa Usaha 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Definisi dan Pengertian dari ketiga golongan tersebut dijelaskan dalam undang –

undang yaitu sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa 

umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

 

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, adalah sebagai berikut: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

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 
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8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus 

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 

yang meliputi: 

1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, adalah sebagai berikut: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 

3) Retribusi Tempat Pelelangan 
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4) Retribusi Terminal 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

7) Retribusi Rumah Potong Hewan 

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

10) Retribusi Penyeberangan di Air 

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek 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, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: 
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1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

3) Retribusi Izin Gangguan 

4) Retribusi Izin Trayek 

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, bahwa: 

1. Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi 

dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah 

masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk 

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten / kota disesuaikan dengan jasa / 

pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing rincian jenis objek 

dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), 

Pasal127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang 

bersangkutan. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa untuk menentukan macam-

macam rincian objek retribusi, baik berupa jenis Retribusi Umum, Retribusi Jasa 

Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan dengan pelayanan / jasa 

masing-masing daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / kota dan diatur dalam 

Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

 

2.3.4 Kriteria Retribusi 

 

 

Untuk jenis objek yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat juga di atur dalam 

Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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1. Kriteria Retribusi Jasa Umum: 

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

RetribusiJasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi 

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan 

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum 

d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang 

membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat 

yang tidak mampu 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya 

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan 

g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

2. Untuk Kriteria Retribusi Jasa Usaha: 

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

RetribusiJasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu dan 

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 

3. Untuk Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu: 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi 

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum dan 

c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

retribusi perizinan 

 

2.4 Tinjauan Umum Kepelabuhan 

2.4.1 Pengertian Kepelabuhan  

 

Pelabuhan berasal dari kata port dan harbor , namun pengertiannya tidak dapat 

sepenuhnya diadopsi secara harafiah. Harbour adalah sebagian perairan yang 

terlindung dari badai, aman dan baik/cocok untuk akomodasi kapal-kapal untuk 

berlindung, mengisi bahan bakar, persediaan, perbaikan dan bongkar muat barang. 
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Port adalah harbour yang terlindung, dengan fasilitas terminal laut yang terdiri 

dari tambatan/dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang, transit dan 

penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun 

jangka panjang. 

 

Menurut PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan adalah 

tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Secara umum, pelabuhan dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang 

terlindung, baik secara alamiah maupun buatan, yang dapat digunakan untukm 

berlindung kapal, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bongkar muat baik 

barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang 

terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya. Pelabuhan 

berperan sebagai pintu gerbang komersil suatu daerah/negara, titik peralihan darat 

dan laut serta sebagai tempat penampungan dan distribusi barang.
27

 

 

2.4.2 Macam-Macam Kepelabuhan 

 

 

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam segi tinjauan, yaitu segi 

penyelenggaraannya, segi kegunaan dan letak geografisnya 

                                                 
27
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a. Segi penyelenggaraan 

1) Pelabuhan Umum 

Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan palayanan 

masyarakat umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan 

pelaksanaannya diberikan kepada badan usaha milik negara yang 

didirikan untuk maksud tersebut. Di indonesia, dibentuk empat badan 

usaha milik negara yang berwenang mengelola pelabuhanumum 

duisahakan, yaitu PT. Pelindo I berkedudukan di Medan, PT. Pelindo II 

di Jakarta, PT. Pelindo III di Surabaya dan PT. Pelindo IV di Ujung 

Pandang.Pelabuhan pada perencaaan ini masuk pada kawasan operasi 

PT. Pelindo IV,Ujung Pandang, sebagai pelabuhan umum. 

 

2) Pelabuhan Khusus 

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan 

untukkepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan ijin 

khusus dariPemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan 

baik pemerintahataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil 

produksi perusahaan tersebut, salah satu contoh adalah Pelabuhan LNG 

Arun di Aceh, yang digunakanuntuk mengirim gas alam cair ke 

daerah/negara lain, Pelabuhan PabrikAluminium di Sumatra Utara 

(Kuala Tanjung), yang melayani import bahan baku bouksit dan eksport 

aluminium ke daerah/negara lain. 
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b. Segi kegunaan 

1. Pelabuhan Barang 

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas 

untuk bongkar muat barang, seperti: 

a. Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang 

kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini 

disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian depan 

maupun belakang kapal dan juga di bagian tengah kapal. 

b. Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup 

lebar, untuk keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk 

mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal, maupun barang 

yang akan di bongkar dari kapal dengan menggunakan kran. 

c. Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga 

d. Memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan/ 

pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang, serta 

adanya fasilitas reparasi.
 28

 

2.5 Dasar Hukum Pengenaan Retribusi Pelayanan Kapal di Pelabuhan 

 

Dasar hukum pengenaan retribusi pelayanan kapal di pelabuhan di Provinsi 

Lampung adalah sebagai berikut: 
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1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kepelabuhan 

 

Menurut Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan: 

(1) Pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait kepelabuhan yang diberikan 

oleh Badan Usaha Milik Daerah dikenakan  

(2) Struktur, golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhan sebagaiman 

dimaksud pada Ayat (1) disusun dengan memperhatikan: 

a. Kepentingan pelayanan umum 

b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan 

c. Kepentingan pemakai jasa 

d. Pengembalian biaya dan investasi 

e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha 

f. Kelestarian lingkungan  

 

 

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target 

Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 

 

Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Tahun 2015, retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

 

Pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015, Penetapan Target 

Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai 

pedoman dan dasar untuk menghitung:  

a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah 

b. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut pajak daerah dan retribusi 

daerah 

c. Pemberian dana bagi hasil pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui studi 

kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis 

teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas 

yang ada atau studi kasus
29

  

 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil 

wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang bersifa mengikat berupa 

peraturan perundangpundangan, terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kepelabuhan 

f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 

2015 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber 

pendukung lain seperti dokumen, arsip maupun sumber dari internet. 

 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan 

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan 

kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan  

2. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara: 
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a. Observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.  

b. Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.
 
Narasumber penelitian ini adalah dari pihak Pelabuhan Peti 

Kemas Pelindo II Cabang Panjang dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Seleksi Data.  

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh 

data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.  

3. Penyusunan Data  

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data  
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3.5 Analisis Data  

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya 

adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk 

ditarik suatu kesimpulan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal 

di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kepelabuhan, bahwa kewenangan daerah provinsi di 

wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada 

di wilayahnya dan pengaturan administratif dalam bentuk pemungutan 

retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di 

Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang terdiri dari: 

a. Adanya Pengaturan Kepelabuhan yang Tidak Harmonis, yaitu 

pemberlakukan otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan 

pengaturan tentang pengelolaan pelabuhan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

b. Adanya Tarik Menarik Kepentingan Antar Instansi dalam Pengelolaan 

Pelabuhan, yaitu  pengelolaan kepelabuhan yang multi sektoral, yaitu 
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antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Pemda, Bea Cukai, keimigrasian, BUMN, masalah karantina, serta yang 

berkaitan dengan hukum internasional.  

 

5.2 Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilihat kembali kewenangan dan legal standing Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung dalam hal penarikan retribusi 

sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi, serta 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Dalam menyikapi aturan mengenai pengelolaan pelabuhan, semua pihak 

hendaknya memandang kewenangan di wilayah laut sebagai sebagai 

manajemen pelabuhan yang mencakup keselamatan lalu lintas pelayaran, 

sistem navigasi dan persandian, perijinan bagi kapal yang akan berlabuh atau 

berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. 
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