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ABSTRAK 

Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan sumber pendapatan asli daerah 
Kabupaten Jombang yang diatur sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemungutan retribusi tersebut seperti 
faktor pendukung yang terdiri dari kemampuan pegawai Badan Pelayanan Perizinan dan 
kerjasama dengan instansi maupun dinas terkait. Sedangkan faktor penghambat yang seringkali 
dihadapi terdiri dari kurangnya sosialisasi tentang izin retribusi dan sanksi hukum yang kurang 
tegas serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mengurus izin retribusi tersebut. 
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Pendahuluan 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur negara, sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat.  Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 

alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur negara terhadap 

masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan 

noima keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang 

sangat luas pelayanan publik di tingkat daerah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, 

membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai 

dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi 

peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relatif 

masih terbelakang. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, melalui Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
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Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berwenang 

untuk mengatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung 

semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan 

publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal. Dengan otonomi daerah yang luas, 

nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah 

satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksaan Otonomi Daerah adalah dengan 

mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah atau pemerintahannya sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satuny a berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, adapun sumber 

Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil 

Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan,  serta Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Adapula Dana Perimbangan, Pinjaman 

Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam memanfaatkan dan mengelola 

Pendapatan Asli Daerah mempunyai cara masing-masing yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi daerah masing-masing serta berlandaskan pada Peraturan Daerah yang sudah mendapat 

pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka 

semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan ba gi masyarakat dan 

daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Pusat, selain itu juga Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pembangunan Daerah. Dalam undang undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan dan diatur mengenai sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. 

Retribusi Daerah merupakan pungutan selain Pajak yang dipungut oleh Daerah 

tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Retribusi 

sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka pemungutan retribusi 

dapat memacu peningkatan pelayanan. Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

pribadi/badan, diharapkan dapat menduk-ung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan 
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pembangunan daerah. 

Dalam era Otonomi Daerah saat ini Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah 

Otonom diharapkan mampu mengelola sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan daerahnya. Sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan Kabupaten Jombang kepada pemerintah pusat. Retribusi ini  terus meningkat setiap 

tahunnya. Keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi dapat dilihat dari realisasi pencapaian 

target dan tingkat kenaikan pendapatan dari Retribusi. Keberhasilan tersebut karena adanya 

banyak faktor yang mempengaruhi pemungutan Retribusi, maka tereapainya target akan 

ditentukan oleh seja uh mana usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Badan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dengan cara intensif dan baik sehingga apa yang 

diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan dengan cara yang intensif atau 

kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka  

penerimaan Retribusi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Pelayanan Perizinan 

tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi sudah merupakan unit usaha bagi 

Pemerintah Daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal tersebut 

dapat terpenuhi, maka sumber pendapatannya dapat digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jombang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhimya untuk 

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang . 

  

Kajian Teoritik 

Implementasi Kebijakan Daerah 

Dalam kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to 

implement" (mengimplementasikan) berarti "to provide  means for carryin gout; to give 

practical ejfec to" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan 

dampak/berakibat sesuatu).  Dalam studi  kebijakan  publik, dikatakan bahwa implementasi 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 

politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih 

dari itu mplementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh 

apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan1. 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

1  Solichin Abdul Wahab. Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi 
Aksara. 1997, hal. 64 
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mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu 

yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan. 

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang 

di ungkapkan oleh Charles Jones (1996), dimana implementasi diartikan sebagai "getting 

the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti 

bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan 

dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, menuntut adanya syarat yang 

antara lain: adanya orang atau pelaksana,uang dan kemampuan organisasi atau yang sering 

disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi  sebagai 

proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan  apa yang harus 

dilakukan2. 

Pengertian implementasi selain menurut Webster di alas dijelaskan juga menurut Van 

Meter dan Van Hom bahwa implementasi adalah adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu individu/pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, 

pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu3. Badan-badan tersebut melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan pemerintah y ang membawa dampak pada warganegaranya. Narnun dalam 

prakteknya badan-badan pemerintah senng menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat 

dari undang- undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa 

yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan . 
Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya 

mencakup: manusia, dana dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun swasta (individu ataupun kelompok) . 

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bent uk undang-undang , namun dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

2   Charles Jones. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers, 1991 
3   Solichin Abdul Wahab. Analisa Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. 2001, hal. 65 
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peradilan4. 

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan 

pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksanan ya dan tercapain 

ya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga 

dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan tindakan 

individu publik dan swasta. Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, 

dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak- pihak 

yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah 

disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena ada dasarnya 

setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. 

 

Kebijakan Publik 

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris ''policy". Akan tetapi, kebanyakan orang 

berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. 

Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata 

"wisdom". Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan  

pertimbangan- pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan- 

peraturan yang ada di dalamnya termasuk  konteks politik . 

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan  kebijaksanaan sebagai 

langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang akior atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau  persoalan  tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena 

itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja  dilakukan  oleh 

aktor yang berkenaan  dengan adanya masalah yang sedang di hadapi5. 

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich dalam Wahab bahwa kebijakan adalah 

suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

4  Ibid., hal. 68 
5  Ibid., hal. 3 
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yang diinginkan6. 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan wnumnya 

tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu 

mempunyai hambatan hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. 

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-

praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi ni lai- nilai yang 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan 

mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu 

mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. 

Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana di uraikan 

diatas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, 

karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan 

private/swasta7. Banyak sekali pengertian yang telah di ungkapkan oleh pakar tentang 

kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk 

mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut 

dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan 

operasional. 

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles 0. Jones di 

dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah 

tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa 

pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan 

publik itu sendiri8. 

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai 

keputusan yang mempunyai  tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan 

pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara 

mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samodra 

Wibawa (1994) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa 

program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini 

6  Ibid., hal. 6 
7  Afan Gaffar. Partisipasi Politik di Indonesia, dalam Prosfektif volume 3, nomor 1, Yogyakarta: PPSK, 1991 hal. 7 
8  Charles O. Jones. op.cit. 90 
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adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan 

kedua, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu9. 

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham 

bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan 

oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (1995) menguraikan beberapa elemen 

penting dalam kebijakan publik, yaitu10: 

a) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan 

tindakan-tindakan pemerintah 

b) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata 

c) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukan sesuatu itu mempunyai  dan  dilandasi  maksud  dan  tujuan 

tertentu 

d) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. 

 

Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan 

Daerah merupakan semua hak  daerah yang diakui sebagai penambah bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adapun sumber  Pendapatan Daerah terdiri atas: 

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan 

Kekayaan,  Hasi l  Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapula 

Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya 

alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta pinjaman daerah dan pendapatan lain yang 

sah. Selanjutnya penjelasan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan 

9  Samodra Wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 190 
10  Irfan Islamy. Prinsip- prinsip perumusan kebijakan negara. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 70 
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Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999  Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diharapkan  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Jombang.  

 

Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi 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. Berdasarkan 

Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah, retribusi 

dibagi menjadi tiga obyek retribusi, yaitu:  

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum. 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  Retribusi  Jasa  Umum  dapat 

digolongkan  sebagai  berikut   :  

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akta Catalan Sipil 

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  

f) Retribusi Pelayanan Pasar  

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  

h) Retribusi Pemeri ksaan Alat Pemadam  Kebakaran  

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta  

j) Retribusi Penyediaan dan/atau  Penyedotan Kakus  

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair  

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan 

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

pelayanan oleh  Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

Adapun Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
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a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  

c) Retribusi Tempat Pelelangan  

d) Retribusi Terminal  

e) Retribusi Tempal Khusus Parkir 

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa  

g) Retribusi Rumah Potong Hewan  

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  

 
(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan 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 Retribusi Perizinan Tertentu adalah :  

a) Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan 

b) Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol  

c) Retribusi  Izin Gangguan 

d) Retribusi Izin Trayek 

e) Retribusi  Izin Usaha Perikanan. 

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku . Undang- undang 

yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang- undang Nomor 28 

Tahun 2009. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pemungutan adalah 

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Sedangkan 

pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 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. Adapun Tata Cara Pemungutan 

Retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah:   
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1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

2) Dokumen  lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dapat berupa 

karcis, kupon, dan kartu langganan. 

3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dari Retribusi yang terutang y ang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). 

4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat 

Teguran. 

5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Analisis lmplementasi Kebijakan Dalam Alur Pemungutan Retribusi  

1) Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak pihak yang 

berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan.  

2) Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau W ajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya.  

3) 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.   

4) Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah yang bertujuan.  

5) Untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

 
Hambatan dan Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Meningkatkan Retribusi 

Daerah 

Faktor penghambat yang mempengaruhi pemungutan Retribusi sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Jombang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat 

internal antara lain berasal dari : 
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1) Kurangnya sosialisasi tentang Perizi nan Retribusi  yang mengakibatkan banyak masyarakat 

yang tidak   mengetahui   atau   kurang   paham Sosialisasi yang dilakukan Badan Pelayanan 

Perizinan  retribusi kurang efektif kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa sangat 

sulit dan berbelit dalam mengurus izin retribusi. 

2) Sanksi hukum yang kurang tegas, sanksi hukum  yang  diberlakukan terhadap wajib retribusi 

kurang efektif, dikarenakan belum adanya perangkat hukum atau Peraturan Daerah yang 

mengatur mengenai penerapan sanksi secara tegas terhadap wajib retri busi ya ng tidak mau 

membayar retribusi. 

Sedangkan Faktor penghambat eksternal antara lain berasal  dari : 

1) Kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  atau  minat  masyarakat  untuk mengurus Izin. Ada 

beberapa warga  masyarakat yang terpaksa mengurus izin, izin tersebut akan digunakan 

untuk pinjaman ke Bank sehingga masyarakat sangat enggan mengurus Izin kalau  tidak  ada  

manfaatnya atau kalau tidak terpaksa mengurusnya. 

2) Dalam rangka kegiatan Perizinan banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin, sehingga 

jumlah penerimaan yang seharusnya diperoleh menjadi berkurang. Kewajiban membayar 

hanya dilakukan apabila pihak Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang melakukan 

penagihan retribusi Izin kegiatan tersebut. 

3) Adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak  tertentu  dalam pelaksanaan pembayaran 

retribusi. Hal ini tentu saja akan menunda penerimaan retribusi yang seharusnya sudah 

diterima tetapi masih harus ditangguhkan karena wajib retribusi belum bersedia membayar 

retribusi.  

Faktor faktor tersebut merupakan penghambat bagi Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Jombang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Jombang Nomor  3 Tahun  1999 Tentang Retribusi.  

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah Kabupaten Jombang yang 

ditangani Badan Pelayanan Perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang melakukan 

berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan Retribusi sebagai Sumber Pendapatan 

Daerah Asli Kabupaten Jombang dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 

dalam mengurus Izin Retribusi. Upaya-upaya tersebut antara lain: 

1. Bidang Regulasi 

Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan 

pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diperlukan sebuah acuan/pijakan yang 

pasti. Oleh karena itu, penyusunan regulasi merupakan hal yang penting. Adapun upaya 
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yang telah dilakukan Badan Pelayanan Perizinan dalam bidang Regulasi adalah:  

a) Membuat draft Peraturan Daerah Izin retribusi dengan bekerja sama dengan instansi 

teknis terkait. 

b) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) untuk dijadikan acuan supaya dapat 

memberikan pelayanan yang pasti (dalam persyaratan, biaya, waktu dan lain lain) kepada 

masyarakat. 

2. Sumber Daya Manusia  

Kemampuan  SDM juga  mempunyai  peranan penting dalam memberikan pelayanan prima 

agar pendapatan Retribusi dapat meningkat. Untuk itu, Badan Pelayanan Perizinan 

melakukan: 

a) Outbond Training; 

b) Achievement Motivation Training oleh Gladi Insan Mandiri Jogyakarta 

c) Pelatihan Teknologi lnformasi dan Jaringan (LAN) oleh LSM OSS Center PUPUK 

Surabaya; 

d) Pelatihan Pelayanan Perizinan oleh LSM OSS Center PUPUK Surabaya ; 

e) Magang ke Dinas Perizinan Kota Yogjakarta dan Studi Banding ke beberapa  

Kabupaten/Kota  di Wilayah Indonesia. 

3. Bidang Sarana dan Prasarana 

Tanpa Sarana dan Prasarana yang memadai , proses pelayanan  Izin retribusi tidak bisa 

optimal (efektif dan efisien).  Untuk itu, Badan Pelayanan Perizinan  melakukan  : 

a) Melakukan  pengadaan  komputer  workstation  dan server untuk mendukung sistem 

informasi yang terintegrasi  guna memberikan  pelayanan  prima terutama  pelayanan  

Izin Mendirikan  Bangunan; 

b) Menyusun Sistem Informasi yang terdiri dari : 

• Sistem Informasi Touch Screen : yaitu berupa seperangkat komputer dengan layar 

sentuh  (touchscreen) yang dapat diakses langsung oleh pemohon untuk 

mendapatkan  informasi.  Informasi  yang  tersedia dalam sistem ini antara  lain 

Tupoksi Badan Pelayanan Perizinan , Layanan Informasi Perizinan, pengaduan  

terhadap layanan dan saran masukan untuk peningkatan pelayanan di bidang 

perizinan . Dalam sistem ini juga bisa diakses sampai sejauh mana permohonan Izin 

Retribusi diproses. 

• Sistem Informasi Penerimaan Berkas ya itu sebuah sistem yang digunakan oleh 

petugas di front office untuk mencatat setiap permohonan yang masuk  ke Badan 

Pelayanan Perizinan . Dengan dicatatnya  semua  permohonan  kedalam  aplikasi,  

maka  pencarian dan pengontrolan berkas menjadi lebih mudah. Dari aplikasi ini juga 
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bisa dicetak tanda terima berkas, lembar kendali berkas Izin retribusi 

• Sistem Informasi Pencetakan SK : yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk 

mencetak SK Izin retribusi dan izin yang lain, sehingga pemrosesan izin bisa lebih 

cepat dan akurat. Berkas izin yang bisa dicetak dalam aplikasi ini hanya berkas izin 

yang telah dimasukkan oleh petugas Penerima Berkas (front office). 
c) Sistem Informasi Pengendalian Berkas : yaitu sebuah sistem yang membantu untuk 

mengontrol posisi/keberadaan berkas pemohon. Sampai sejauh mana?, Proses/tahap 

apa?, dipegang oleh siapa? sebuah berkas Izin Mendirikan Bangunan akan sangat 

mudah diketahui. 

d) Sistem Informasi Layanan SMS :  yaitu  sebuah  layanan  24  jam kepada masyarakat 

berupa layanan  informasi  perizinan , pengaduan dan kritik saran yang bisa diakses 

melalui SMS, Dalam Layanan ini juga bisa diakses sampai sejauh mana permohonan 

izin retribusi telah diproses 

e) Sistem Informasi Penelitian Lapangan : yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk 

mencatat semua data/informasi hasil penelitian lapangan, yang nantinya akan menjadi 

bahan pertimbangan tentang layak atau tidak sebuah izin Mendirikan Bangunan 

diterbitkan. 

f) Website  Perizinan :  merupakan  layanan  informasi  24 jam  kepada masyarakat yang 

dapat  dikunjungi di alamat http://perizinan jombangkab.go.id  Data & informasi yang 

tersedia antara lain : 

• Informasi tentang Izin Retribusi yang meliputi persyaratan izin, retribusi, waktu 

pelayanan, dll. 

• Blangko/formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dapat dengan  mudah  

didownload dari rumah pemohon 

• Pengecekan status/proses perjalanan permohonan Izin retribusi . 

• Layanan interaktif antara lain buku tamu, kritik saran dan pengaduan. 

• Produk hukum tentang perizinan yang dapat didownload . 

• Dan beberapa informasi lain tentang Badan Pelayanan Perizinan  Kabupaten  

Jombang dan perizinan 

g) Sistem Antrian: yaitu sebuah sistem yang memanajemen antrian pemohon di Badan 

Pelayanan Perizinan. Hal ini dibutuhkan karena semakin meningkatnya volume 

permohonan  dari waktu ke waktu. 

Semua sistem tersebut telah diimplementasikan secara terintegrasi menjadi sebuah Sistem 

Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan yang saling terhubung antar semua bidang (yaitu Bidang 

Pelayanan, Bidang Pengaduan, Bidang Penelitian Lapangan dan Sekretariat Badan Pelayanan 
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Perizinan). Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pendapatan 

retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke depan sudah merencanakan dan mengembangkan sistem 

sebagai berikut : 

a) Sistem Informasi Penerimaan Pembayaran/  Retribusi: yaitu  sebuah  sistem yang dapat  

mencatat  retribusi, dan sekaligus menghitung biaya yang ditanggung  oleh  setiap  

pemohon  izin. Aplikasi  ini  akan sangat  membantu dalam  penekanan  tingkat  

kesalahan  dalam  perhitungan  retribusi . 
b) Sistem Informasi Pengaduan: yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat dan 

memanajemen seluruh data pengaduan izin retribusi dan izin yang lain 

c) Sistem Informasi Status Permohonan: yaitu sebuah sistem yang memberikan informasi 

tentang status permohonan melalui sebuah monitor besar) yang dipasang di ruang 

pelayanan. Dengan informasi ini pemohon dapat memantau permohonan lzin Retribusi 

yang diajukan.  

4. Bidang Informasi dan Publikasi 

Untuk  mengenalkan pentingnya sebuah  legalitas  retribusi  kepada  masyarakat, Badan 

Pelayanan  Perizinan melakukan  : 
a) Sosialisasi lzin Mendirikan Bangunan ke beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang 
b) Pemasangan Baliho, Banner, umbul-umbul di lokasi-lokasi strategis 
c) Memberikan pengumuman/informasi melalui Suara Jombang FM, Radio Suara 

Pendidikan dan Radio Fajar FM. 
d) Melakukan publikasi dan inforrnasi melalui media massa Radar Mojokerto 
e) Menyediakan layanan informasi online yang bisa diakses selama 24 jam (melalui 

internet) 
f) Menyediakan layanan informasi yang bisa diakses selama 24 jam melalui media yang 

sangat familiar dengan seluruh masyarakat, yaitu layanan informasi SMS. 
5. Bidang Teknis Pelayanan  

Untuk memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan yang maksimal kepada masyarakat 

dan meningkatkan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan, badan pelayanan 

perizinan melakukan:  

a) Bekerja sama dengan Bank Pemerintah maupun swasta berkaitan dengan persyaratan 

permohonan kredit untuk melampirkan izin retribusi 
b) Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui titik kelemahan dan 

kelebihan dari tahapan proses pelayanan kepada masyarakat terutama izin retribusi, 

ssehingga dapat dilakukan evaluasi dan pembenahan untuk memperbaiki maupun 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
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Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi 

izin sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang.  
 

Penutup  

Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan sumber pendapatan asli daerah 

Kabupaten Jombang yang diatur sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. Dalam pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan 

menggunakan kwitansi atau benda berharga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jombang. Selain itu apabila pembayarannya kurang atau terjadi piutang maka akan ditagih dengan 

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pemungutan retribusi tersebut, antara lain:  

a. Faktor Pendukung terdiri dari: 

1. Faktor pendukung internal: Pegawai badan pelayanan perizianan yang memiliki 

kemampuan dalam menjalankan tugasnya dan sarana prasarana yang ada di Badan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang sangat menunjang.  

2. Faktor pendukung eksternal: Adanya kerjasama dengan instansi/ dinas terkait.  

b. Faktor Penghambat terdiri dari:  

1. Faktor penghambat internal: kurangnya sosialisasi tentang izin retribusi dan sanksi 

hukum yang kurang tegas 

2. Faktor penghambat eksternal: kurangnya kesadaran wajib retribusi atau minat 

masyarakat dalam mengurus izin retribusi, dalam rangka banyak kegiatan 

masyarakat yang belum memiliki izin retribusi sehingga jumlah penerimaan yang 

seharusnya diperoleh menjadi berkurang dan kewajiban membayar hanya dilakukan 

apabila pihak Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang melakukan penagihan 

retribusi tersebut, adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam 

pelaksanaan pembayaran retribusi.  

c. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang melaukan berbagai upaya di bidang 

regulasi, SDM, sarana prasarana, bidang informasi dan publikasi, teknis pelayanan 

dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi sebagai sumber pendapatan asli 

daerah Kabupaten Jombang dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 

dalam mengurus izin retribusi.  
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