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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai “Analisis Yuridis Terhadap 

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi 

Labuh Jangkar”, baiknya jika kita melihat terdahulu hal akan arti-arti umum dan 

teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul yang peneliti susun, diantaranya 

sebagai berikut : 

 

2.1.1 Definisi Operasional 

2.1.1.1. Pengertian Kewenangan 

Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia memaparkan, mengatakan 

otoritas disamakan dengan kata otoritas, untuk didefinisikan kanan dan kekuatan 

untuk bertindak sebagai keputusan terhadap kekuasaan, aturan dan melemparkan 

amanah untuk manusia dan tubuh yang ada.6 

Dalam hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah 

elemen penting pemerintahan dalam proses bernegara, dalam pemerintahan selain 

ciri-ciri dan unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) otoritas (otoritas); c) keadilan; d) 

kejujuran; e) kebijakan; dan  f) kebajikan.7 Aliran untuk inti dari negara 

administrasi yang disebut dengan ( de staat in beweging ) agar Negara tersebut 

dapat berperan aktif, bekerja, kapasitas, berprestasi, dalam melakukan pelayani 
                                                            
6 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 
Di Indonesia. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010. hlm 35. 
7 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka, 1998. hlm. 37-38 
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masyarakat berdasarkan ahli Mirian Budiardje adalah kelompok atau perorangan 

orang yang punya kemampuan mempengaruhi tujuan kelompok dan seorang 

untuk Negara.8 

Kekuasaan agar dapat terlaksanakan, maka otoritas atau organ diperlukan 

sehingga negara dikonseptualisasikan sebagai seperangkat posisi (ean ambtan 

complax) di mana posisi-posisi itu oleh pejabat sejumlah di isi serta memiliki 

kewajiban dan hak tertentu terdasarkan subjek konstruksi. Menurut H.D Stout 

wewenang adalah aturan–aturan hukum organisasi pemerintah dalam peroleh 

wewenang berkaitan langsung ke hukum publik. Menurut Bagir Manan hak dan 

kewajiban merupakan arti dari wewenang. 

Syafrudin Atang mengatakan ada perbedaan antara pengertian kewenangan 

dan wewenang.9 Membedakan kita harus ada antara otoritas (otoritas, gezag) 

dengan otoritas (kompetensi, bevoegheid). Otoritas yaitu akan disebut kekuatan 

nyata, kekuatan hukum, otoritas hanya tentang otoritas "onderdeel" (redchtsbe 

voegddheden). Wewenang adalah ruang lingkup tindakan publik hukum, ruang 

lingkup otoritas pemerintah, mencakup wewenang untuk dalam keputusan 

pemerintah (besttuur), tetapi termasuk otoritas rangka dalam pelaksanaan 

fungsinya, dan pemberian otoritas dan distribusi otoritas utama yang ditentukan 

untuk perundang-undangan peraturan. 

Secara yuridis, pengertian wewenang ialah yang diserahkannya kemampuan 

oleh terhadap UU dan peraturan yang memunculkan masalah-masalah hukum. 

                                                            
8 Miriam Budiardjo, Dasar‐Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998 hlm. 35 
9 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung 
Jawab, Bandung: Rumbi , 2000. hlm. 22. 
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Dari berbagai pemahaman kewenangan sebagaimana disebutkan tadi, penulis 

berkesempatan menyimpulkan wewenang (authokrity) mendapat pemahaman 

yang berbeda paham kewenangan (competence). sedangkan otoritas adalah 

spesifikasi otoritas, artinya siapa pun (subjek hukum) diberi wewenang oleh 

hukum. 
Kewajiban yang dikeluarkan oleh organ pemerintah peran dalam tugas 

nyata, persetujuan yang dikeluarkan atau keputusan selalu didasarkan pada 

otoritas untuk diraih dari, atribusi, mandat, delegasi, konsitusi dan delegasi. 

Atribusi mengacu untuk otoritas rill berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD). 

Pada otoritas delegasi, delegasi wewenang untuk organ pemerintah lainnya harus 

ditegaskan. Di dalam mandat tidak ada pendelegasian dalam arti pemberi kuasa, 

namun mandat itu untuk mendata nama. Dalam memberikan mandat, yang 

ditunjuk memberi lain untuk pejabat meminta mandat nama atas (pengasih 

mandat). 

 

1. Sumber Kewenangan 

Indroharto, mengemukakan bahwa mandat, atribusi, dan delegasi 

merupakan bagian dari kewenangan yang mempunyai tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

Philipus M. Hadjon, mengatakan izin yang nyata diperlukan setiap tindakan 

apa yang selalu dilakukan pemerintah. 
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2.1.1.2.  Pengertian Provinsi 

Adapun pengertian dari Provinsi adalah unit teritorial, seringkali merupakan 

nama wilayah administratif di bawah negara bagian atau wilayah negara bagian. 

Kata ini adalah kata serapan dari "provincie" yang diambil dalam bahasa Belanda. 

Mereka membagi wilayah mereka menjadi beberapa "provinsi" atau ukuran 

wilayah (peringkat kedua di bawah kekaisaran untuk wilayah di luar Italia).10  

Di Indonesia, Sistem dari Pemerintah Belanda kebanyakan ditransfer ke 

pemerintah kita sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan , provinsi juga di 

jadi penamaan oleh pemerintah kita yang di serap dari bahasa Belanda, kebenaran 

berasal dari bahasa latin sebagaimana telah dijelaskan di atas . 

Domisili provinsi di Indonesia diatur dalam Bab 4 Undang-Undang Dasar 

1945 tentang Daerah Pemerintah. Dalam Pasal delapan belas perjanjian di 

Indonesia terbagi menjadi provinsi yang masing-masing provinsi memiliki 

pemerintah daerah sesuai dengan otonomi dan tugas-tugas administrasi bersama 

yang mengatur adalah undang-undang. 

 

2.1.1.3. Pengertian Retribusi 

Retribusi ialah pelunasan dari warga Indonesia kepada bangsa untuk 

membayar iuran penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh Negara. Bila mana 

jika kita lihat  dalam  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  pasal 1 yang dimaksud Retribusi daerah adalah: 

                                                            
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi, diunduh pada tanggal 25 Juni 2019 
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“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan pribadi atau orang.” 
 

Jika kita lihat kewenangan labuh jangkar merupakan bagian dari contoh 

retribusi yang disediakan oleh pemerintah untuk Pusat maupun Daerah yang ada 

di Indonesia.11  

 

a. Retribusi Jasa Umum 

Layanan publik adalah layanan yang disediakan pemerintah daerah untuk 

pemanfaatan publik di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 

Pasal 2 ayat 2. Berikut ini adalah jenis Retribusi Layanan Publik :12 

1) “Pelayanan Retribusi Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan 

kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat 

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh 

pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).” 

2) “Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan 

atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan 

pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan 

sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan 

kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.” 

                                                            
11 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers,  2010, 
hlm 6-7 
12 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf. Diunduh 
pada tanggal 25 Juni 2019 
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3) “Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi 

pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau 

dikelola oleh daerah.” 

4) “Pelayanan Retribusi Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan 

atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh 

daerah.” 

5) “Pelayana Retribusi  Pasar, adalah “pungutan atas penggunaan 

fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang 

dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, 

kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, 

dan pihak swasta.” 

6) “Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh 

daerah.” 

7) “Retribusi untuk Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas 

pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, 

alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh 

Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat 

Hendra Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pungutan 
Retribusi Labuh Jangkar 
UIB repository @2019



15 
 

                                                                                                       Universitas Internasional Batam 
 

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki 

dan/atau dipergunakan oleh masyakarat.” 

8) “Penyediaan retribusi Penyedotan Kakus, adalah “pungutan atas 

pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, 

tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.” 

9) “Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan 

atas pelayanan pengolahan limbah cari rumah tangga, perkantoran 

dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.” 

10) “Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas 

pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya 

dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

11) “Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan 

atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh 

pemerintah daerah.” 

12) “Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan 

yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara 

telekomunikasi.” 

13) “Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang 

dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertetentu, 

kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan 

tertentu.” 
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b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh 

swasta sektor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Pasal 3 

ayat 2 . Ini adalah berikut hal-hal Retribusi Jasa Usaha:13 

1) “Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat dimana sekelompok 

orang atau masyarakat melakukan pengumpulan hasil tangkapan 

ikan, hasil bumi, hasil ternak yang dikelola oleh pemerintah daerah 

baik fasilitas penuh dan lain- lainnya. Kecuali tempat tersebut 

dikelola oleh BUMD, BUMN dan Swasta swasta.” 

2) “Retribusi Terminal, merupakan hasil pelayanan terhadap kendaraan 

penumpang baik bus umum, tempat kegitan usaha, fasilitas lain dapat 

dilakukan pungutan terhadap pemakaian tersebut. Kecuali tempat 

tersebut dikelola oleh BUMD, BUMN dan swasta.” 

3) “Retribusi Parkir merupakan tempat atau wilayah yang dikelola oleh 

tempat parkir untuk penggunaan orang banyak yang tersedia khusus. 

Kecuali tempat tersebut dikelola oleh BUMD, BUMN dan Swasta 

swasta.” 

4) “Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa, merupakan hasil 

pengambilan pungutan yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

                                                            
13 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf. Diunduh 
pada tanggal 25 Juni 2019 
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Kecuali tempat tersebut dikelola oleh BUMD, BUMN dan Swasta 

swasta.” 

 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Dalam biaya lisensi tertentu, mengingat fungsi perizinan yang dimaksudkan 

untuk memberikan panduan, kontrol dan pengaturan pengawasan, pemberian 

dasarnya pada lisensi kepada pemerintah daereh tidak harus dipungut. Untuk 

menjalankan fungsi-fungsi ini, Adalah hal- hal  berikut Retribusi tertentu 

Perizinan di dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Pasal 4 ayat 

2:14 

1) “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas 

pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan”. 

2) “Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah 

pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan 

minuman beralkohol di suatu tempat tertentu”. 

3) “Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian 

izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 

bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat 

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah”. 

4) “Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian 

izin usaha untuk penyediakan pelayanan angkutan penumpang.” 

                                                            
14 Ibid., 
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5) “Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian 

izin utnuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan 

pembudidayaan ikan.” 

6) “Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), 

adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada 

pemberi kerja tenaga kerja asing.” 

 

2.1.1.4. Labuh Jangkar 

Pengertian labuh jangkar secara umum ialah disaat kapal melakukan drop 

anchor kedasar laut untuk menahan dari gerak arus atau menetapkan kapal pada 

posisi yang diinginkan saat melakukan parkir yang telah ditentukan berdasarkan 

koordinat yang resmi.15 Labuh jangkar tidak bisa dilakukan sembarangan tempat 

dikarenakan di dasar laut terdapat bermacam biota laut berupa terumbu karang 

yang dilindungi dan beberapa wilayah provinsi Kepulauan Riau juga terdapat 

kabel Optik bawah laut serta pipa Minyak dan Gas yang terhubung langsung antar 

pulau-pulau di Indonesia maupun Negara luar. Lokasi Labuh jangkar telah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah titik-titik mana saja 

yang menjadi parkir kapal saat melakukan drop anchor. 

  

2.1.1.5. Pengertian Pemerintah 

Pemerintah sebagai sekelompok subjek yang merintis wewenang, 

menegakkan keterampilan dan koordinasi pemerintah dan pengembangan subjek 

                                                            
15 http://id.wikipedia.org/wii/Jangkar Diunduh pada tanggal 26 Juli 2019 
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dari institusi tempat ditempatkan mereka. Pemerintah adalah organisasi atau 

tempat bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan institusi untuk menjaga 

negara dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Lokasi Labuh jangkar telah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah titik-titik mana saja 

yang menjadi parkir kapal saat melakukan drop anchor. Fungsi pemerintah dapat 

ditemukan dalam konstitusi dalam bentuk fungsi keadilan, perencanaan anggaran, 

pajak, militer dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat 

bagian, yaitu, layanan (layanan publik), pengembangan (development), 

pemberdayaan (pemberdayaan), dan regulasi (regulasi).16 

  

2.1.1.6. Pengertian Regulasi 

Regulasi aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur subjek hukum yang 

ada didalamnya. Regulasi bisa mengambil membagi bentuk antara lain adalah 

norma-norma, asosiasi dagang, regulasi mandiri dibuat secara hukum yang legal 

dan diterima oleh masyarakat. 

Ada dimensi yang dipakai dalam penataan regulasi nasional yaitu sebagai 

berikut:17 

1. Dimensi pertama adalah disharmoni peraturan. Untuk pembuat 

paraturan harus mengetahui mana aturan yang lebih tinggi yang mana 

harus di dahulukan agar tidak terjadi permasalahan dalam penyedia 

draf hukum yang akan dibuat. 

                                                            
16 Inu kencana syafiie. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT.Refika Aditama, 2001. 
hlm.20. 
17 https://www.hukumonline.com/lt5a7bcc05b5ac1/5-dimensi-penataan-regulasi-nasional/ 
Diunduh pada tanggal 15 Juli 2019 
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2. Dimensi kedua adalah kejelasan rumusan merupakan pembentukan 

harus sesuai dengan sistematika, bahasa, dan hukum-hukum yang 

tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan draf peraturan-

peraturan Ini juga sejalan dengan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011. 

3. Dimensi ketiga adalah penilaian kesesuaian norma dan ketepatan asas. 

Dalam menyusun draf hukum harus disesuaikan dengan asas-asas 

yang berlaku di Indonesia dan berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. 

 

2.1.1.7. Wilayah Negara 

Wilayah Negara merupakan  suatu daerah atau lingkungan yang mempunyai 

ketentuan-ketentuan pembatas untuk memisahkan antara wilayah yang 

mempunyai legalitas yang sah, dimana dalam wilayah memiliki batas-batas 

kekuasaan untuk menjalankan kegiatan labuh jangkar kapal pada wilayah yang 

perairan di laut Kepulauan Riau yang berlangsung tetapi belum terarahnya  

pungutan retribusi labuh jangkar masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun landasan hukum yang menjadi 

pedoman Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam memberikan 

wewenang  pemanfaatan ruang laut dari titik 0 hingga 12 mil didasarkan pada UU 

Pemerintah Daerah, Ada dua klasifikasi regional untuk penyelenggaraan 

pemerintah yaitu: 

1. Batas alamiah, terbentuk dengan sendiri dari alam sejak dahulu kala 

misalahnya hutan, bentuk gunung-gunung, dan aliran Sungai. 
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2. Batas buatan, yaitu Dimana Negara dengan tanpa sengaja membentuk 

apa yang ingin dibuat misalnya bentuk pagar tembok, kawat berduri, 

dan pos penjagaan. 

3. Batas secara geografis, merupakan didasarkan pada letak garis bujur 

dan lintang disuatu wilayah Negara.18 

4. Wilayah lautan, sebagaimana hasil wilayah daratan. Laut juga 

memiliki batas yang telah diatur dalam skema. Pada mulanya ada dua 

konsep dasar mengenai wilayah lautan yaitu sebagai berikut: 

a. Res nullius, merupakan laut dapat diakui oleh negara dan 

dimiliki sepunuhnya berdasarkan batas-batas. 

b. Res communis,yaitu laut adalah milik global tidak ada satupun 

orang berhak memiliki.19 

 

2.1.2 Kajian Konseptual 

2.1.2.1. Konsep Pembatasan Kekuasaan 

Pemikiran pemisah kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena 

sebelumnya pada masa Kerajaan baik yang dipimpin oleh seorang Raja maupun 

Ratu, pembatasan kekuasaan telah lahir dari ketataan pola tingkah laku sosial 

dalam menjalan kehidupan sehari-hari yang mana subjek dari seseorang yang kuat 

ialah menjadi ketua dari pimpinan. Sehingga dari ketua pimpinan kelompok 

membagi lah kekuasaan untuk mengatur tatanan kehidupan mereka. 

                                                            
18 Hendra Tommy, Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(UGM), Yogyakarta: Jurnal Hukum, 2014 hlm  2 
19 Ibid,. 
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Dalam sejarah, kekuatan Allah bersatu dalam kekuasaan absolut raja, ini 

dapat ditemukan dalam peradaban Dalam hubungan pembatasan kekuasaan Raja, 

yang “dianggap paling berpengaruh” adalah pemikiran Montesqquieu dengan 

Trias Politica.20 

Menurut Montesqquieu dalam bukunya “L’ Esprit Des Lois” yang 

mengikuti jalan pikiran Jhon Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga 

cabang, yaitu: legislatif sebagai pembuat UU, Eksekutif pelaksana UU, Yudikatif 

menghakimi.21 Sama dengan Motesqquieu, Jhon Lucke juga memaparkan hampir 

seluruhnya pembagi kuasanya dan penerapannya sama diterapkan pada Negara-

negara. 

Jhon Lucke mengemukakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu 

mengemukakan manfaat kekuasaan. Pemisahan kekuasaan Negara juga 

disampaikan oleh pemikiran Van Vallenhoven yang terbagi fungsi kekuasaan 

ialah dalam empat fungsi, selanjutnya disebut catur praja,22 adalah : 

“Regelling (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif 
menurut Montesquieu Bettuur yang identik dengan fungsi pemerintah 
eksekutif;Rchttspraak (peradilan); dan Politieka yang menurutnya 
merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban malam warga (social order) 
dan peri kehidupan bernegara.” 

 
Selain itu, dalam pelajaran administrasi ilmu publik dikenal pula teori yang 

membagi kekuasaan kedalam dua fungsi. Kedua fungsi itu yaitu pembuatan 

kebijakan (policy making function) yakni suatu kelompok yang berwenang untuk 

menyusun sistem kebijakan agar dapat dijadikan aturan yang berlaku untuk orang 

                                                            
20 Ibid hlm. 282 
21 O.Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, Constitutional and administrative Law, 
Sweet and Maxwell, London, 2001, hlm 10-11 
22 Ibid.hlm 284 
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banyak; pelaksanaan kebijakan ( policy executing function) berarti hak subjek 

hukum untuk melaksanakan atau menerapkan aturan yang telah dibuat. 

 

2.1.2.2. Konsep Desentralisasi dan Dekonsentrasi 

Dikaitkan dengan kekuatan pembatasan kekuasaan juga dikaitkan dengan 

desentralisasi dan dekonsentrasi kepemilikan suatu hal. Salah satunya, menurut 

pendapat Hoogerwarf: Desentralisasi adalah wilayah diberikan atau dikuasai oleh 

daerah untuk dimanfaatkan secara seluruhnya agar menjadi baik.23 Sedangkan 

menurut ahli Detnis A. Rendinelli, Jhtn R. Nellhs dan G. Shabbnir Chaema, 

mengemukakan: “decentralization is the transfer of planning, decision marking, 

or administrative authority form the central government to its field organization, 

local government, or non government organizations” 

Bahwa desantralisasi ialah bentukan atau penguatan bahan pemerintah “sub-

nasional” untuk kegiatannya secara subtansial berada diluar jangkauan kendali 

pemerintah pusat. 

Desentralisasi dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar yaitu24: 

1. Dekonsentrasi yang merupakan ambtelijke decentralisastie atau 

desentralisasi administratif. 

2. Desantralisasi politik atau staatskundigedecentralisatie. 

Dalam hubungan Kegiatan labuh jangkar kapal yang jika kita dari 

dekonsentrasi dan desantraliasasi maka wilayah laut Kepulauan Riau harus sudah 

ada pungutan retribusi labuh jangkar masuk ke Pendapatan Asli Derah (PAD) 
                                                            
23 Ibid. hlm 294 
24 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, 
Hlm 294 
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Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Perhubungan tidak berhak lagi dalam melakukan pungutan retribusi 

labuh jangkar diwilayah Laut Kepulauan Riau. Adapun landasan hukum yang 

menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam wewenang 

pemanfaatan ruang laut dari titik 0 hingga 12 mil didasarkan pada UU 23/2014 

tentang Pemerintah Daerah. 

Kegiatan labuh jangkar kapal yang parkir diwilayah laut Kepulauan Riau 

sudah lama berlangsung tetapi belum terarahnya pungutan retribusi labuh jangkar 

masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Hingga sampai saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan 

masih melakukan pungutan retribusi labuh jangkar diwilayah Laut Kepulauan 

Riau. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah 

Provinsi kepulauan Riau dalam wewenang pemanfaatan ruang laut dari titik 0 

hingga 12 mil didasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. 

 

2.1.2.3. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan 

Kepulauan Negara Indonesia sebagaimana yang terbagi untuk ribuan pulau 

kecil dan besar, memiliki lautan yang dilingkar oleh lautan besar, yakni Samudra 

Hindia dan Samudra Pasifik, dekat akan dua benua, Benua Australia dan Benua 

Asian. Besar wilayah perairan di Indonesia diperdiksi tercapai 5,11 juta km atau 

sekitar 86% dari keseluruhan untuk area. 

Perairan yang meliputi wilayah Indonesia air dan perairan pedalaman laut. 

Teritorial lahir di tahun 1982 baik oleh kesepakatan bersama atau negara 
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berpantai, negara pantai itu lebar maksimum laut teritorial 12 mil laut. Dalam 

rapat hukum laut internasional tentang lautan (1982 teritorial laut) diatur dalam 

pasal 2 dengan pasal 32, pada laut di mana diperlukan energi listrik untuk 

kepentingan wilayah. Pesisir Indonesia sebagai negara pesisir pantai negara 

memiliki kedaulatan teritorial di lautan, air yang dalam internal (perairan 

kepulauannya) merupakan kedaulatan di wilayah perairan itu sendiri dan 

kepulauan terbatas dalam perdamaian oleh hantaman langsung disebut innocnet 

passsage. 

 

2.1.3 Landasan Yuridis 

Adapun yang menjadi landasan Yuridis dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar” adalah sebagai berikut: 

 

2.1.3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia 

Dimana isi dari UU Perairan Indonesia Pasal 1 Ayat 1 sampai 4 yang 

memberi penjelasan: 

(1) “Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu 
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.” 

(2) “Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah 
dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada 
waktu air pasang.” 

(3) “Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan 
perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah 
yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-
pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu 
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kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang 
hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.” 

(4) “Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan 
kepulauan dan perairan pedalamannya.” 

 

Inti dari UU Perairan pada Pasal 1 Ayat 1 sampai 4 merupakan penjelasan 

mengenai istilah-istilah Negara kepulauan, Pulau, Kepulauan, dan Perairan 

Indonesia yang dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan posisi-

posisi koordinat wilayah Indonesia.25 

 

Adapun dalam UU Perairan Pasal 3 yang berisikan sebagai berikut: 

(1) “Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, 
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.” 

(2) “Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) 
mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal.” 

(3) “Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak 
pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan 
kedalaman atau jaraknya dari pantai.” 

(4) “Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak 
pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, 
termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada 
sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7.” 

 

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perairan Indonesia, UU tersebut 

menjelaskan akan perairan yang di Indonesia termasuk laut teritorial Indonesia, 

perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Jarak laut teritorial tidak boleh 

melebihi 12 mil dari garis dasar berdasarkan pasal 5 Undang-undang Perairan di 

Indonesia, garis dasar ditarik langsung dari tepi pulau sampai perairan tidak bisa 

melebihi 100 mil. Air Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak 

                                                            
25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 
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di sisi darat dari garis air rendah dari batas-batas penentuan pembentukan 

Indonesia berdasarkan pasal 7 untuk penentuan batas-batas air daratan, 

Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis yang meliputi mulut sungai, 

kuala, teluk, anak laut, dan kepelabuhan.26 Maka oleh sebab itu labuh jangkar 

kapal yang ada dalam perairan wilayah laut Kepulauan Riau ditentukan 12 mil 

laut merupakan miliki pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retribusi 

labuh jangkar masuk agar mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diketahui bahwa wilayah perairan Provinsi 

Kepulauan Riau terdapat delapan belas titik labuh jangkar kapal yang bisa di 

optimalkan dengan baik dan tujuh diantaranya berada di Batam dan harus 

disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku. 

 

2.1.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pasal 108 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkaitan mengenai 

pembagian dari objek retribusi. 

Dalam ketentuan Pasal 108 UU Pajak Daerah untuk Retribusi Daerah 

membagikan objek retribusi terbagi akan tiga objek yakni: 

“(1) Objek retribusi adalah: a. Jasa Umum, b. Jasa Usaha, dan c. 

Perizinan tertentu.” 

Adapun penjelasan dan poin mengenai Retribusi Jasa Usaha 

menerangkan sebagai berikut: 

                                                            
26 Ibid.,Pasal 3. 
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Diatur pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 126 berisi 

mengenai akan prinsip komersial sebagai berikut: 

a. “pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah 
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau” 

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

 

Pasal 127 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Jenis Retribusi Jasa Usaha dibagikan akan Sembilan jenis yaitu adalah 

sebagai berikut : 

“Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; 
Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat 
Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga;” 

 

Pasal 135 Pajak Daerah dan Daerah Retribusi 

(1) “Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, 
termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.” 

(2) “Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta.” 

(3) “untuk ketentuan aturan 135 Undang-Undang Pajak Daerah dan 
retribusi daerah menerangkan mengenai objek dari retribusi 
pelayanan kepelabuhanan serta fasilitas yang diberikan, termiliki , 
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam ayat dua (2) 
menerangkan bahwa pengelolahan pelabuhan bisa diperbuatkan ialah 
Pemerinteh, BUMN, BUMD, lanjut Swasta pihak yang mengambil 
ahli.”27 

 

                                                            
27 Ibid.,Pasal 135 
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2.1.3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah 

Adapun dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Pemerintah Daerah yang 

penulis ambil menurut penulis sinkron mengenai peneliti penulis yakni sebagai 

berikut ayat 1 samapi 20 adalah:28 

“(1)Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. (3)Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom (4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (5)Urusan 
Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
(6)Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. (7)Asas Otonomi adalah prinsip dasar 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 
(8)Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
(9)Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, 
dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung 
jawab urusan pemerintahan umum. (10) Instansi Vertikal adalah 
perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian 
yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada 
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 

                                                            
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
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(11)Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah 
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
provinsi. (12)Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(13)Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah 
Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali 
kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. 
(14)Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. (15)Urusan Pemerintahan 
Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. (16)Pelayanan 
Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga 
negara. (17) Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai 
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 
(18)Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut 
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. (19)Daerah Provinsi yang 
Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik 
secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di 
dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau 
sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. 
(20)Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah 
tertentu.” 

 

Dalam Pasal 16  UU Pemerintah Daerah berisikan poin-poin yaitu adalah : 

(1) “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang 
untuk:” 
a. “menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam 

rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan” 
b. “melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.” 

(2) “Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan 
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yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan 
Daerah.” 

(3) “Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian.” 

(4) “Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah 
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.” 

(5) “Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren diundangkan.” 

 

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut berdasarkan Pasal 27 UU Pemerintah 

Daerah 

(1) “Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya 
alam di laut yang ada di wilayahnya.” 

(2) “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:” 
a. “eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan 

laut di luar minyak dan gas bumi;” 
b. “pengaturan administratif;” 
c. “pengaturan tata ruang;” 
d. “ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara” 

(3) “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) 
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 
perairan kepulauan.” 

(4) “Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua 
puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di 
laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah 
dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.” 

(5) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.” 

 
Dalam ketentuan Pasal 27 UU Pemerintah Daerah ayat (1) sampai (5) 

menjelaskan mengenai kewenagan Pemerintah Provinsi mengelolah sumber daya 

alam diwilayah lautnya serta cakupan apa saya yang boleh diurus. Batas 
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pengelolahan  sumber daya alam dari titik terendah 0 sampai 12 mil yang terukur 

dari garis pantai hingga laut lepas pada perairan kepulauan. Pembagian 

kewenangan sama jarak dalam benturan antar dua Provinsi. Untuk penangkap ikan 

nelayan kecil tidak berlaku ini diatur dalam ayat 3 dan ayat 4. 29 

 

2.1.3.4. Peraturan Daerah Provensi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau 

Adapun dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau yang penulis ambil menurut penulis sinkron mengenai peneliti 

penulis yaitu sebagai berikut:30 

“(1)Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. (2)Pemerintah Daerah 
adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. (3)Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan 
Riau. (4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau. (5)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. (6)Jasa adalah 
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. (7)Jasa Umum adalah jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. (8)Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (9)Perizinan 

                                                            
29 Ibid.,pasal  27 
30 Peraturan Daerah Provensi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2017 
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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, serta penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (10)Wajib Retribusi adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. (11)Badan adalah 
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi 
Sosial Politik, atau oraganisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap (12). 
Angka 13 s.d 34 dihapus. 35. Angka 35 s.d 41 dihapus. (42)Kekayaan 
Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta 
fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. (43)Rumah Potong Hewan adalah 
suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design tertentu yang 
digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi 
masyarakat luas. (44)Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan 
dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai 
tempat bersandar, berlabuh, naik–turun penumpang dan/atau bongkar 
muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan 
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra 
dan antar moda transportasi. (45)Pelabuhan utama adalah pelabuhan 
yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih 
muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 
(46)Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut 
dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan 
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan antar provinsi. (47)Pelabuhan pengumpan adalah 
pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, 
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul 
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta 
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 
(48)Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar 
dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat 

Hendra Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pungutan 
Retribusi Labuh Jangkar 
UIB repository @2019



34 
 

                                                                                                       Universitas Internasional Batam 
 

menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat 
barang. (49)Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan 
terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 
pokoknya. (50)Badan Usaha Pelabuhan adalah adalah Badan Usaha yang 
kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya.” 

 

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tesis ini, peneliti akan angkat dengan judul Analisis Yuridis Terhadap 

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi 

Labuh Jangkar. Dalam penelitian hukum ini mereferensikan Tesis terdahulu yakni 

: 

1. Tesis yang dibuat oleh Mokhammad Ikhsan dengan judul Analisis 

Yuridis Terhadap Kewanangan Kota Batam di Free Trade zone. 

Adapun permasalahan penelitian yang diangkat yaitu Bagaiamana 

kewanangan pemerintah kota Batam dalam mengatur urusan 

pemerintahan di kota Batam?, bagaimana kewenangan pemerintah 

kota Batam dalam kaitannya dengan kawasan perdagangan dan 

pelabuhan bebas?, hal-hal apa saja yang diperlukan agar kewenangan 

pemerintah kota Batam dapat berjalan berdampingan dengan Badan 

Pengusaha Batam?. 

2. Tesis yang dibuat oleh Mashudi kurniawan dengan judul Analisis 

Yuridis Terhadap fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu 

bagaimanakah kedudukan peraturan daerah dalam sistem perundang-
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undangan di Indonesia?, bagaimanakah fungi pembentukan peraturan 

daerah oleh DPRD dalam pelaksanaan sistem pemerintah 

desentralisasi yang berasaskan otonomi daerah?, bagaimanakah 

hubungan kerja Gubernur dan DPRD dalam pembentukan dan 

pelaksanaan peraturan daerah?. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam mengulas pembahasan yang akan ditimbulkan maka dalam masalah 

yang telah dirumuskan untuk penelitian tesis ini, konsep yang digunakan dalam 

landasan teoritis meliputi dua teori yaitu: Teori Kewenangan dan Teori 

Desentralisasi. 

 

2.2.1. Teori Kewenangan 

Dalam mengambil langkah pemikiran yang tepat, mengenai pemahaman 

wewenang atau kewenangan selalu disamakan dengan kata Belanda 

“bevoegdheid”. Peneliti ambil pendapat dari seorang ilmuan hukum yang 

terkemuka mengenai teori peneliti bahas yaitu Henc Van Maarseveen 

sebagaimana telah dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono,  kewenangan 

terbagi akan beberapa aspek-aspek kategori hukum publik yaitu menguasai setiap 

tingkah laku dari subjek hukum, adanya standar sebagai tolak ukur menentukan 

kewenangan baik yang kewenangan standar maupun kewenangan khusus. 
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Dalam meletakkan konsep pemerintahan untuk menentukan wewenang atau 

disebut (bestuursbevoegdheid), komponen pemerintah tidak semua memiliki 

kemiripan dalam menjalankan roda pemerintah sehingga menjadi lebih baik.31 

Jika peneliti ambil tafsiran dari pengertian kewenangan menurut kamus 

besar bahasa Indonesia adalah:  sesuatu yang memaksa orang atau subjek hukum 

untuk mengerjakan apa yang diinginkan sesuai perintah yang telah ada ialah batas 

kekuasaan dalam melakukan sesuatu agar membentuk suatu pola aturan yang bisa 

mempengaruhi subjek-subjek hukum yang dalam lingkungan kewenangan. 

Lebih mempertajam terjemahan authority “pemberian wewenangan 

(delegation of authority)”. Timbulnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas 

disebut dengan Delegation of authortity ialah proses penyerahan wewenang dari 

seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates).32 Adapun unutk 

melaksanakan langkah-langkah Proses delegation of authority dibagi menjadi 3: 

memberikan  tugas kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya, menyerahkan 

wewenang kepada subjek hukum berkompeten untuk menjalankan wewenang, 

adanybih lanjutnya Hassan Shadhily a kewajiban tugas untuk dikerjakan agar 

menjadi sesuatu aturan. 

Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu Negara hukum pada dasarnya 

dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:33 adanya 

kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan, adnya pembagian kekuasaan 

                                                            
31 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminitrasi, Yogyakarta:Laksbang 
Pressindo, 2008, hlm. 52. 
32 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.172. 
33 A. Hamid Attamini, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelegaraan 
Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi 
Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm, 311. 
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yang terstruktur, mendapat perlidungan HAM, diawasi langsung oleh pengadilan 

sebagai elemen pengawas. Suwoto Mulyosudarno juga memberikan pendapatnya 

tersendiri mengenai jabatan kenegaraan yaitu:34 pembagian kekuasan menurut 

beliau terbagi akan dua jenis yang pertama atribut mengarahkan pembentukan 

kekuasaan, kedua kekuatan turunan. H.D. Wijk/Willem Koninjnenbelt 

menafsirkan akan pemahaman akan kewenangan yakni atribusi, delegasi, dan 

mandat. 

“Atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever 
aan een bestuursorgaan;Delegatie: overdracht van een bevoelgdheid van 
het ene bestuursorgaan aan een ander;Mandaat: bestuursorgaan laat 
zijn bevoelgheid namens hem uitoefenen door een ander”.35 

 

Tiga lembaga pemerintah yang disebutkan di atas dapat diterjemahkan, yang 

pengaruhnya adalah pemberdayaan pemerintah oleh legislator kepada lembaga 

pemerintah; delinasi adalah otorisasi kewenangan dari satu lembaga pemerintah 

ke yang lain; Misi adalah penampilan ketika sebuah agen pemerintah 

memungkinkan pemerintah untuk dijalankan oleh agen lain dengan namanya. 

Mustamin Daeng Matutu memberikan pendapatnya, tentang lembaga 

hukum berupa mandat disebutkan : Bahwa wali amanat (wali amanat) sebenarnya 

tidak lebih dari bawahan / pelayan wali amanat, yang berkewajiban untuk 

memenuhi keinginan kepala sekolah, di mana kedaulatan Rakyat tidak lain adalah 

kehendak rakyat. 

                                                            
34 Suwoto Mulyossudarno, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan yuridis terhadap pidato 
Nawaksara, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm 39. 
 
35 H.D.van Wijk Willem Konijnenbelt, Hoofdstrukken van administratief Recht, Netherland: 
Uitgeverij Lemma B.V, 1998, hlm. 56 

Hendra Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pungutan 
Retribusi Labuh Jangkar 
UIB repository @2019



38 
 

                                                                                                       Universitas Internasional Batam 
 

Mereka adalah penguasa, sedangkan tugasnya adalah pelayan / bawahan 

(untergiornet). Akibatnya, mandataris mencari kebijaksanaan dan mengambil 

tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat, bukan untuk bertindak 

dengan cara yang membahayakan orang baik secara fisik maupun mental.36 Hal 

yang sama terjadi dengan istilah (delegasi) hukum publik, Heynlich Trieple di 

Mustamin Daeng. Matutu, dkk, memberikan definisi berikut:37 

“Unter Delegation im Shinne des offenliche Rachtverstehen order 
gemeindliehen Zustandigkeit, also der Staat, die Gemeinde selbstorder 
einen der Staats, der Gemeindeorgane seine Kompetenz ganz oder zum 
Teil auf ein anderes subject ubertag”. 

 

Delegasi mengikuti Heinrich Triepli di Mustamin Daeng Matutu, dkk 

membedakan delegasi dari tugas. penyediaan kapasitas yang ada sebelum 

otorisasi, tidak terganggu oleh tindakan hukum dari pemilik yang sah (volmacht). 

bagi entitas lain untuk menggunakan wewenang atas nama kreditor dan orang 

yang bertugas tidak kehilangan otoritasnya. Dalam delegasi, penerima delegasi 

menjalankan wewenang untuk memperluas operasi atas nama dan tanggung 

jawabnya38. 

Jadi berdasarkan pendapat para pakar-pakar tersebut diatas peneliti dapat 

menarik kesimpulan dimana bahwa para pakar tersebut masih saja membedakan 

apa itu kewenangan dan apa itu dengan kekuasan. Untuk kekuasaan bersumber 

dengan UUD atau kekuasaan konstitusi. Kesimpulannya dapat ditarik bahwa 

kekuasaan dibagi akan tiga sumber yaitu atribusi, mandat dan delegasi. 

                                                            
36 Mustamin Daeng. Matutu, dkk, Mandat Deligasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, 
Yogyakarta: UII Pers, 2004, Hal.112. 
37 Ibid; Hal.63. 
38 Ibid; Hlm.64-65. 
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2.2.2. Teori Desentralisasi 

Adapun prinsip dari desentralisasi, jika kita lihat dari sudut pandang 

etimologi, istilah dari desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yang berarti "de" 

longgar dan "centrum". Maka dari itu, arti dari perkataan de longgar centrum 

berasal dari desentralisasi ialah melepaskan dari pusat untuk bergerak mandiri 

dalam mengurus rumah tangganya agar menjadi daerah yang otonom.39 

Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dan Khairul Muluk40 

keberadaan subsidi, yang memiliki wilayah pemerintahan sendiri melalui lembaga 

politik, yang secara demokratis terlibat dalam yurisdiksi mereka. Ini berarti bahwa 

pemilihan anggota Dewan Legislatif Provinsi didasarkan pada daerah pemilihan 

provinsi dan kabupaten/kota, yang mencerminkan aspirasi rakyat di beberapa 

TPS. Dewan masyarakat setempat adalah unsur pemerintah daerah. 

Berdasrkan pendapat Henry Madick dalam Juanda,: "Desentralisasi adalah 

transfer kekuasaan yang sah untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu atau sisa-sisa 

otoritas lokal. Menurut Amrah Muslimin, desentralisasi adalah sistem yang 

memberikan kekuatan kepada rumah tangga dan kelompok di wilayah tertentu. 

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem 

dalam satu kesatuan yang bekerja sama antara satu sama lainnya untuk mencapai 

tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal 

institutions, procedures, and rules”,41 Artinya,: "Dalam teori ini, sistem hukum 

adalah alat operasional yang dilengkapi dengan hubungan hukum, prosedur dan 

                                                            
39 Juanda, Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan 
Kepala Daerah, Bandung: PT. Alumni, 2004, Hlm.117. 
40 Smith, dalam Khairul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintah Daerah, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2005, Hlm.  8. 
41 Ade Maman Suherman, Loc. cit. 
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aturan. Sistem yang disetujui di sini adalah sistem hukum, yang ada di dunia. 

Kepatuhan hukum dan peraturan, hukum non-sistematis, maka penegakan hukum 

yang disetujui dapat ditegakkan, karena semua elemen hukum harus saling legal.” 

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas 

Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman 

pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. 

Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu 

sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur 

internalnya.42 

Pandangan Niklas Luhhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di 

dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem 

tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. 

Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat 

dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga 

muncul lah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.43 

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, 

bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu 

hubungan yang pas di antara sejumlah variabel. Hubungan yang pas itu 

dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuridis, para hakim, 

dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu 

hubungan yang menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- 

                                                            
42 Salim H.S., Op. cit., hlm. 72. 
43 Ibid. hlm 73 
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lingkungan konkrit.44 Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori 

ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan 

kegunaannya. Para yuridis, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus 

memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan 

demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan 

lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan. 

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di 

Negara federal yaitu: Sistem hukum Prancis adalah kumpulan organisasi hukum, 

prosedur dan aturan. Dalam pengertian ini, ada sistem federal dan lima puluh 

hukum di Amerika Serikat, sistem hukum terpisah di masing-masing negara, dan 

sistem hukum masih berbeda dalam organisasi seperti Masyarakat Ekonomi 

Eropa. dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.45 

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata 

secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem 

hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran 

terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum 

itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut dapat digunakan untuk 

menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.46 

Apa yang dikemukakan tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar 

mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti 

tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan 

                                                            
44 Ibid. 
45 J.H. Merryman,  The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western 
Europe and Latin Amerika, Standford University Press, California, 1985 hlm. 1 
46 Ibid. 
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oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau 

pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk 

aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi 

menyebutkan,: Desentralisasi itu berarti memberikan sebagian dari wewenang 

pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan yang bertanggung jawab dan mengangkut kepentingan daerah yang 

terlibat (otonomi). Masalah yang terkait dengan kepentingan dan tanggung jawab 

regional meliputi: masalah publik dan pemerintah, fasilitas layanan dan masalah 

sosial, budaya, agama dan sosial.47 

Menurut Siswanto Sunarno, desentralisasi tindakan pemerintah selanjutnya 

berarti bahwa kekuasaan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada pemerintah 

daerah. Desentralisasi sering disebut sebagai otonomi. Dengan kata lain, 

desentralisasi adalah ekonomi yang berkaitan dengan proses otonomi masyarakat 

di suatu wilayah. 

Pada intinya, pemerintah daerah menerapkan prinsip desentralisasi otoritas 

publik ke daerah otonom untuk pengaturan dan pengelolaan urusan negara wajib 

dan sukarela dalam sistem persatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi 

daerah adalah hak, kekuasaan dan tanggung jawab daerah otonom, yang mengatur 

dan mengatur kegiatan regulator negara dan kepentingan masyarakat lokal sesuai 

dengan hukum dan peraturan. 

Pemerintah daerah dalam fungsi pengaturannya harus mencakup ketentuan 

mengenai kepentingan daerah yang sifatnya abstrak, yang mencakup norma-

                                                            
47 Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta, 2002, Hlm. 7. 
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norma ketertiban dan larangan, sementara tindakan perlindungan adalah peristiwa 

faktual dan tindakan yudisial, dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikannya. 

Perselisihan diatur oleh hukum negara bagian, swasta dan resmi. 

Sistem otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, pemerintah 

daerah di libat dalam urusan mengatur urusan internal yang sesuai dengan aturan 

UU Pemerintah Daerah, dan didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah oleh Jimmy Asshiddick.48 

Namun, sebaliknya, tugas daerah dapat berubah menjadi masalah ekonomi 

regional, dengan manfaat dan keuntungan yang dicapai jika pekerjaan masih 

terpusat dan pengurangan atau pengurangan kekuasaan harus diatur oleh undang-

undang atau aturan lainnya. Pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan 

kemungkinan otonomi, dengan mempertimbangkan Sudan Sueb, tampaknya 

menulis: Daerah-daerah itu memberikan kebebasan dan kemandirian dalam 

perawatan keluarga mereka, termasuk penunjukan pemimpin regional dan dewan 

lokal dalam pemilihan langsung. 

Dengan pemilihan langsung, seorang pemimpin daerah yang independen 

diciptakan oleh para pemimpin masyarakat di daerah tersebut, yang bertanggung 

jawab untuk membentuk pemerintah daerah demi kebaikan rakyat di daerah 

tersebut. Sebagai pemimpin daerah otonom dalam pemerintahan daerah, sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, sejauh mungkin, itu mencakup peran rakyat 

dalam pemerintahan daerah di daerah dan kesejahteraan rakyat. 

                                                            
48 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Reformasi, PT.Bhuana Populer, Jakarta, 
2007, hlm.423. 
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Pemerintahan yang demokratis akan dapat membangun roda pemerintahan 

berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipasi, efisiensi 

dan efektivitas dan etika, yang berarti bahwa pemerintah daerah akan bertindak 

dengan baik dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntabilitas ini. Menurut esensi prinsip transparansi, prinsip ini 

terbuka dan siap untuk diubah oleh rakyat. Dengan meningkatkan pemberian 

layanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dapat dikatakan bahwa 

otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan, 

prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan untuk wilayah, serta prinsip efisiensi dan 

efektifitas dalam pemerintahan lokal. 

Adapun pendapat dari Penulis desentralisasi dalam prinsip otonomi dan 

tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945: 

“dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam 
ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan 
kebebasan dan kemerdekaan terluas-luasnya dilakukan oleh pemerintah 
daerah. Karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan 
oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan 
desentralisasi sesuai dengan demokrasi.” 

 

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem 

dalam satu kesatuan yang bekerja sama antara satu sama lainnya untuk mencapai 

tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal 

institutions, procedures, and rules”,49 Artinya,: "Dalam teori ini, sistem hukum 

                                                            
49 Ade Maman Suherman, Loc. cit. 

Hendra Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pungutan 
Retribusi Labuh Jangkar 
UIB repository @2019



45 
 

                                                                                                       Universitas Internasional Batam 
 

adalah sarana tindakan yang melibatkan institusi, ketertiban dan supremasi 

hukum. Sistem yang dijelaskan di sini adalah sistem hukum yang bahkan di dunia 

hukum, beroperasi tanpa sistem, penegakan hukum secara praktis tidak mungkin. 

Oleh karena itu, semua elemen hukum harus bekerja dalam kesatuan untuk 

mencapai tujuan hukum. 

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas 

Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman 

pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. 

Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu 

sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur 

internalnya.50 

Pandangan Niklas Luhhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di 

dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem 

tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. 

Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat 

dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga 

muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.51 

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, 

bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu 

hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu 

dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, 

dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu 

                                                            
50 Salim H.S., Op. cit., hlm. 72. 
51 Ibid. hlm 73 
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hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah 

lingkungan- lingkungan konkrit.52 Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka 

nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari 

aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-

undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. 

Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus 

dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu 

diberlakukan. 

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di 

Negara federal yaitu:  

”Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and 
rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the 
United States, separate legal systems in each in of the other nations and 
still other distinct legal system in such organization as the Europian 
Economic Community and the United Nations”.53  

 
Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata 

secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem 

hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran 

terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum 

itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman 

dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.54 

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang 

pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti 

                                                            
52 Ibid. 
53 J.H. Merryman,  The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western 
Europe and Latin Amerika, Standford University Press, California, 1985 hlm. 1 
54 Ibid. 
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dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan 

atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan 

dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap 

hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. 
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