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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan makan dan minum guna 

mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk itu, manusia harus bekerja, banting 

tulang tiap harinya demi mendapatkan uang. Uang tersebut yang dipergunakan 

membeli kebutuhan hidup, baik sandang, papan, maupun pangan. Manusia 

dikatakan hidup sejahtera ketika sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Misalnya, seorang suami yang sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, 

istri dan anak-anaknya. 

 

Barang dan jasa merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia baik 

secara individu maupun dalam hidup berkelompok. Manusia pun melakukan 

kegiatan ekonomi, dimana manusia itu berusaha dalam pembuatan keputusan dan 

pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya 

masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan gejala bagaimana cara orang atau 

masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa. Hal ini 

dikarenakan proses produksi memerlukan sumber-sumber ekonomi, dan dari 

sebagian sumber-sumber ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya.Dunia 

pekerjaan menjadi sumber utama dalam pengembangan pengetahuan seseorang. 
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Secara naluriah manusia perlu bekerja dan secara fisik maupun mental, di usia 

tertentu mereka sanggup dan siap bekerja. Namun kenyataannya tidak semua 

angkatan kerja dapat atau terlibat dalam kegiatan produksi karena lapangan kerja 

yang terbatas. Untuk melakukan pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek 

kehidupan, maka di perlukan pembiayaan, dengan kata lain faktor keuangan 

negara merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan pembangunan. 

Demikian halnya dengan pembangunan daerah dalam melaksanakan otonominya. 

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, 

agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalamagroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 

teknologi, modal,tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya bagikesejahteraan masyarakat.
1
 

 

Secara konstitusional, perekonomian nasional negara Indonesia diatur dalam Pasal 

33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen ke empat yang berbunyi
2
: 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 

 

Hal ini menunjukkan adanya kebebasan dalam pembangunan perekonomian yang 

sangat ditentukan oleh pelaku usaha guna terselenggaranya peningkatan ekonomi 

                                                           
1
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanggamus Pasal 1 
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 33 ayat 

(4) 
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di segala bidang seperti bidang pertanian, bidang hukum, bidang peternakan, Dan 

bidang-bidang lainnya. Di Kabupaten Tanggamus terdapat industri besarguna 

mensejahterakan masyarakat yaitu produksi tanaman buah dan sayuran, tanaman 

ini memainkan peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Tanggamus 

dan merupakan salah satu komoditas andalan dalam menghasilkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Disamping memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), perannya cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. Dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Tanggamus pasti tidaklah mulus, pasti banyak penghambatnyaadanya kerugian 

dalam produksi sehingga tidak mencapai dengan sempurna akan peningkatan 

dalam Daerah. 

 

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga 

derah pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap pembangunan ekonomi, budaya maupun sosial politik. Oleh karenanya, 

dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang, bukan 

hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri 

saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan yang ada di 

dalam Kabupaten Tanggamus. 

 

Kebijakan dalam pembangunan produktifitas agrobisnis diarahkan untuk 

menjawab tantangan globalisasi ekonomi serta mampu mengantisipasi perubahan 

lingkungan yang cepat. Upaya pemanfaatan produktivitas agrobisnis sumber daya 

yang dimiliki di dalam Kabupaten Tanggamus ini mampu untuk memanfaatkan 

peluang-peluang yang banyak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) di Kabupaten Tanggamus. Upaya menggerakkan dan mengorganisasikan 

seluruh sumber daya di Kabupaten Tanggamus ini untuk menghasilkan produk 

yang lebih murah, lebih baik, lebih mudah di dapat dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dan permintaan pasar. Strategi pembangunan industri ke depan dengan 

mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, yaitu 

pengembangan industri melalui pendekatan dalam rangka membangun daya saing 

industri yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, peningkatan daya saing 

industri dilakukan dengan membangun dan mengembangkan industri prioritas 

sedangkan dalam jangka panjang lebih dititikberatkan pada pengintegrasian 

pendekatan klaster dengan upaya untuk mengelola permintaan (management 

demand) dan membangun kompetensi inti. 

 

Untuk menentukan agrobisnis yang prospektif, dilakukan pengukuran daya saing, 

baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan, untuk melihat kemampuannya 

bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsep daya saing internasional, 

merupakan kata kunci dalam pembangunan sektor industri, oleh karenanya selain 

sinergi sektoral, sinergi dengan seluruh pelaku usaha, serta seluruh Daerah yaitu 

Kabupaten-Kabupaten/ Kota merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu 

dengan dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi 

pembangunan dan dukungan terhadap sektor industri baik secara sektoral maupun 

antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan sukses atau gagalnya 

pembangunan sektor industri yang di cita-citakan. Untuk mewujudkan 

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
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yang berdaya guna dan berhasil guna dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, maka harus memperhatikan potensi serta kemampuan daerah. 

 

Dalam pembenahan dan alternatife serta pemberdaya keuangan daerah untuk lebih 

berguna bagi pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusianya 

merupakan salah satu kebijakan diperlukan adanya pemberian keleluasan kepada 

pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan bertanggungjawab 

akan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai peraturan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui Undang-undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang besarnya disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk 

mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari 

pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan 

memungut sekaligus mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah, hak untuk 

mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah 

dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan 

mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang 

mengikuti fungsi (Money Follow Function). 
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Agar daerah dapat melakukan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus 

rumah tangga sendiri, maka dalam rangka lebih menetapkan otonomi daerah yang 

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah harus dipungut 

dan di kelola secara bertanggung jawab. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah adalah salah satu 

pendapatan daerah yang harus dikembangkan dan di kelola secara optimal oleh 

Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kemukakan bahwa Retribusi 

Daerah yang selanjutrnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus di sediakan atau di 

berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3
 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus di bagian BAB V “Dinas Tanaman 

Pangan Dan Hortikultura tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi” pasal 11 yaitu 

“Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksanaan tugas Bupati 

yang di pimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah” Pasal 12 yaitu 

“Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintah Kabupaten dibidang tanaman pangan dan hortikultura 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menguraikan perumusan 

                                                           
3
Sutedi, Andrian. Hukum Pajak. Sinar Grafika. Jakarta. 2011 
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kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyelenggaraan 

urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura, pembinaan dan pembinaan tugas di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura.
4
 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang 

“Peran Dinas Tanaman Pangan dan Horikultura Kabupaten Tanggamus 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah“ 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di 

bahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 

2. Apakah faktor penghambat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini di batasi dengan rung lingkup pembahasan, yaitu kajian di bidang 

Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 

                                                           
4
 Peraturan Daerah  No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas 

Kabupaten Tanggamus, Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus No. 32 Tahun 2008 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, 

adalah : 

a) Untuk mengetahui bagaimanakah Peran Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah; 

b) Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penghambat Peran Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertanian Kabupaten Tanggamus terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Keguanaan Teoritis 

a) Memberikan hubungan pemikiran terhadap ilmu hukum di bidang HAN, 

mengenai bagaimanakah Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan 

mengetahui apakah faktor Penghambat Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah; 

b) Memberikan tambahan literatur dan sumber bacaan, sehingga dapat 

menjunjung ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dalam 

lingkup Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pemerintahan Kabupaten Tanggamus dan instansi yang terkait, dapat 

memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam 

Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

b. Bagi masyarakat,dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum, 

berupa informasi mengenai Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai Peran Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dan sebagai salah satu syarat Akademik bagi peneliti 

dalam menyelesaikan program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


