BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah UUD RI Tahun 1945 dibentuk hingga saat ini telah mengalami 4
(empat) kali amandemen, peraturan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah
telah terjadi perubahan yang dasar dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk
mengakomodasikan otonomi daerah dalam semangat memperjuangkan
kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah yang memberikan
kebebasan daerah untuk mengelola tugas domestik mereka sendiri secara
demokratis dan bertanggung jawab dalam kerangka NKRI.
Sampai saat ini yang masih menjadi persoalan penyelenggaraan otonomi
daerah merupakan satu diantara lain aspek kelembagaan negara dalam
penyelenggaraan Negara dan pemerintahan semenjak Indonesia merdeka.
Otonomi daerah dilaksanakan bukan hanya untuk menjaminkan suatu efisiensi
dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah melainkan otonomi daerah sendiri
merupakan dasar dalam mengembangkan pelaksanaan dalam bentuk
demokrasi dan instrument sebagai perwujudtan suatu kesejahtraan masyarakat.
Penyelenggara otonomi daerah juga memiliki wewenang, hak serta kewajiban
daerah

otonomi

melakukan

pengaturan

serta

pengurusan

penugasan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesusai dengan peraturan
perundang-undangan secara mandiri. Selain itu penyelenggaraan ontonomi
daerah juga berasaskan pada asas hukum dan juga pengimplementasian suatu
kehendak secara menyeluruh yang harus berkemampuan dengan memberikan
daerah tersebut kewenangan yang seluas-luasnya, lebih nyata pada
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pertanggungjawabannya, salah satunya dalam pengaturan, pemanfaatan dan
mencari sumber pendapatan yang ada pada daerah sendiri.
Tujuan otonomi kepada daerah yang meliputi sebagai berikut:1
1. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik.
2. Pengembangan demokerasi dalam berkehidupan.
3. Pemerataan dalam pembangunan.
4. Keadilan.
5. Menjaga keutuhan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah serta NKRI.
6. Memberdayakan masyarakat.
7. Menciptakan inovasi dan kreativitas pada masyarakat dan pemerintaha.
Masalah keuangan menjadi hambatan yang penting bagi daerah otonomi,
karena keuangan merupakan asset atau sumber modal sebuah daerah yang
memberlangsukan kehidupan, bahkan keuangan daerah sendiri merupakan
dasar utama dalam mempertimbangkan suatu wilayah atau daerah yang akan
dibentuk menjadi sebuah otonomi daerah, sebab apabila tidak ada tunjangan
kemampuan dalam keuangan daerah itu sendiri maka akan berdampak pada
lemahnya

perangkat-perangkat

di

daerah

untuk

mengembangkan

pembangunan baik itu infrastruktur maupun ekonomi pada daerah tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,2 merupakan suatu susunan tentang
rencana keuangan dalam jangka waktu tahunan oleh Pemda di Indonesia untuk
memperoleh suatu persetujuan dari DPRD, pemerintah daerah menetapkan
1

“Tujuan Otonomi Daerah Dan Manfaatnya (Pembahasan Lengkap),” accessed August 23, 2019,
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/tujuan-otonomi-daerah-dan-manfaatnya.html.
2
“Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,”
accessed August 23, 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
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APBD masing-masing berdasarkan peraturan daerah. UU RI No. 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat
(17), yang berbunyi sebagai berikut :3
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah”.
Berkaitan tentang pengertian dana berimbang juga diatur dalam Pasal 1
ayat (19) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi4 “dana berimbang
merupakan suatu sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
suatu daerah sebagai kebutuhan dalam pendanaan daerah tersebut dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Proses penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri tidak
berbeda jauh dengan penetapan APBN yaitu harus melalui proses pembahasan
bertahap, rapat komisi, rapat fraksi dan sidang paripurna, hingga pembahasan
tersebut dicantumkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Sama seperti halnya
mekanisme perubahan rancangan peraturan daerah yang disusun menjadi
sebuah Peraturan Daerah melalui penetapan. APBD sendiri pasti memiliki
sumber-sumber pendapatan atau pemasukan daerah itu sendiri, adapula
sumber APBD Daerah yang meliputi sebagai berikut:5
“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Lengkap,” n.d.
Ibid.
5
“Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Op. Cit..”
3
4
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1. Retribusi
Retribusi merupakan suatu kegiatan pembayaran yang bersifat wajib oleh
masyarakat kepada pemerintah dengan menggunakan suatu jasa tertentu
yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya secara individual,
selain itu retribusi juga merupakan sumber penerimaan tambahan dengan
tujuan utama sebagai faktor peningkatan efisiensi melalui penyediaan
informasi bagi masyarakat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan adalah suatu pembayaran berupa pajak atas
pendirian suatu bangunan diatas suatu tanah yang dikuasai, dimiliki dan
dimanfaatkan oleh individu atau suatu badan demi kepentingan umum.
3. Pajak Cukai
Pajak cukai merupakan suatu penerimaan negara terhadap benda-benda
yang ditentukan memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan cukai yaitu :
a. Adanya pengendalian pada pengonsumsinya
b. Adanya pengawasan pada peredarannya
c. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan
d. Adanya pembebanan pungutan kepada pemakainnya
4. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah suatu pembayaran pajak yang terhutang yang
berhubungan dengan pekerjaan seseorang atau badan yang dari negara
diwajibkan untuk memotong sebagian dari hasil penerimaan penghasilan
dan dilakukan penyetoran kepada pemberi kerja. Sisi lain pajak
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penghasilan merupakan pajak yang berhubungan dengan penghasilan
seseorang yang berupa upah, gaji, dan lain-lain.
Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam yang
dinilai berpotensi sangat bagus terkhususnya pada sektor pelayanan parkir.
Retribusi Pelayanan Parkir sendiri merupakan pemungutan sejumlah biaya
pada penggunaan suatu tempat parkir yang telah disediakan dan ditetapkan
sesuai Peraturan Daerah Kota Batam oleh Walikota Batam, adapun objek dari
Retribusi dalam Pelayanan Parkir sendiri yaitu pelayanan jasa parkir yang
disediakan atau di tetapkan oleh Pemda sesuai aturan dalam perundangundangan.
Berlakukannya Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir salah satunya yaitu sebagai sumber
penerimaan tambahan daerah dalam melakukan pemungutan dalam bentuk
Retribusi pelayanan parkir sebagai pendapatan suatu jasa atau pemberian izin
yang bersangkutan dengan penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan parkir
yang disediakan khusus oleh Pemda diberikan untuk kepentingan pribadi atau
badan. Selain itu Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir juga merupakan suatu kebutuhan dalam
pengaturan pelayanan parkir kepada masyarakat, diartikan tidak saja pada
ketersediaan

tempat

parkir,

juga

mengarah

kepada

besaran

tarif

penyelenggaraan pihak penyelenggara maupun yang diselenggarakan oleh
Pemkot Batam. Terhadap pelaksanaan pemunggutan Retribusi pelayanan
pakir, Pemkot Batam berdasarkan ketentuan Perda ini, memberikan tanggung
jawab kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Dinas Perhubungan
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(Dishub) Kota Batam memegang system pengelolaan parkir di Kota Batam,
termasuk rencana pengembangan dan perbaikan sistem tersebut.
Penerapan atau implementasi penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan
parkir di Kota Batam sebagai sumber penerimaan tambahan daerah, fakta
kenyataannya, terjadi pemasalahan dalam pengelolaan pelayanan parkir di
Kota Batam yang di anggap mengalami kebocoran dalam pemungutan
retribusi parkir, akibatnya pendapatan yang diterima kas daerah tidak sesuai
dengan potensi yang diharapkan. Berdasarkan data Kota Batam yang
diuraikan, maka peneliti memiliki keinginan melakukan penelitian ini dengan
merumuskan

judul

sebagai

berikut

“TINJAUAN

TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM”

B. Perumusan Masalah
Berkaitan penjelasan latar belakang dalam penelitian diatas, adapun
rumusan masalah yang akan peneliti bahas pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kota Batam?
2. Apa saja hambatan-hambatan implementasi Perda Kota Batam No. 03
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuang yang hendak diketahui tidak terlepas pada
perumusan masalah sebagaimana yang akan diuraikan pada sub bab di atas.
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Kota Batam No. 03
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan implementasi Perda
Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi
Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian hukum yang dapat diambil jika penelitian ini terlaksana
diharapkan menghasilkan suatu manfaat yaitu :
1. Untuk memberikan informasi hukum tentang penyelenggaraan dan
retribusi parkir kepada kalangan akademis dalam melaksanakan penelitian
dan pengkajian yang serupa dan lebih mendalam
2. Bagi pihak Pemkot Batam, hasil penelitian permasalahan ini dapat
bermanfaat bagi pemerintah Kota Batam Khususnya, Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Batam mengenai keberadaan sektor
retribusi pelayanan parkir yang berpotensial di Kota Batam.
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