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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas pada kemampuan

keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan

untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tidak selalu

bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, dan menunjukkan kemandirian

daerah dalam pelaksanaan otonomi. 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

1 Philipus M. Hadjon, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Rajawali Press.
Jakarta. 2005. hlm.11.
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Pemerintah Daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan 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.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan

sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerahnya. 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

2 Rayanto Sofian. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta. 2001. hlm.23.
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Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang

dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan

pengetahuan yang memadai 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.

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 32 Tahun 2004 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



4

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, 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.

Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disingkat IMB) merupakan salah satu

bagian retribusi perizinan tertentu, dimana dengan retribusi IMB diupayakan

adanya peningkatan PAD. Hal ini juga diupayakan di Kota Bandar Lampung

seperti yang dikatakan Walikota Bandar Lampung Herman HN menegaskan

bahwa semua bangunan di Kota Bandar Lampung Wajib memiliki izin

mendirikan bangunan. Sejak Mei 2012 Pemerintah Kota memberlakukan program
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pemotongan biaya sebesar 50 persen dalam pengurusan IMB. Program ini

dimaksudkan untuk merangsang minat masyarakat dalam membuat IMB.

Negara berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuh memenuhi hak

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

menyelenggarakan pelayanan publik tersebut, diperlukan perangkat yang disebut

Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum

lain yang semata-mata dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Oleh karena itu,

dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Upaya

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal dan

Perizinan terbentuk sebagai salah satu bentuk penerapan kebijakan pemerintah

dalam pelayanan publik.

Pengurusan IMB yang saat ini ditangani Badan Penanaman Modal dan Perizinan

(BPMP) di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58

Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perizinan Kota Bandar

Lampung. Dalam pelaksanaannya, telah diberlakukan program pengurangan biaya

lima puluh persen untuk pengurusan IMB, yakni dengan ketentuan untuk

bangunan yang dibangun sebelum 2011. Pemerintah Kota sendiri telah bekerja

sama dengan perbankan di kota Bandar Lampung untuk ikut menyertakan IMB



6

serta bukti pembayaran PBB dalam proses perbankan. Hal itu dilakukan sebagai

bentuk sinegritas perbankan dan pemerintah kota.

Retribusi IMB merupakan bagian dari retribusi daerah yang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, namun pada

pelaksanannya ternyata belum optimal, karena dihadapkan pada berbagai kendala,

diantaranya adalah kurangnya efektifnya sistem pemungutan retribusi yang

selama ini berjalan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah hanya menunggu wajib

retribusi untuk membayarkan retribusinya, sehingga seringkali terjadi

keterlambatan penyetoran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Faktor lain adalah kurang kooperatifnya pihak pemilik bangunan dalam

pengurusan IMB, sehingga mereka mengulur-ulur waktu dalam pembayaran

retribusi.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Bandar Lampung dalam mengoptimalkan

penerimaan PAD dari sektor Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dengan

pemberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011

tentang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan penelitian ini dengan judul: ”Kebijakan

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

dari Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka

permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan Pemerintah Kota

Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara,

dengan kajian mengenai kebijakan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup lokasi

penelitian adalah pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar

Lampung, dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor

retribusi IMB
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1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan

keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah

kebijakan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan izin

mendirikan bangunan dan bagi masyarakat pada umumnya untuk menambah

wawasan tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan di Bandar

Lampung.


