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Efektifitas perda nomor 11 tahun 2003 tentang  perubahan atas peraturan 

daerah kota Surakarta nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan 

persampahan / kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

kota Surakarta 

 

Oleh : 

Rohmat Jamroni
NIM. E 1103138 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk 

Republik. Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 

alenia ke-4, antara lain : memajukan kesejahteran umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka dibentuk pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah.  

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk 

melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah 

untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata 

baik materiil maupun spiritual, dimana pembangunan nasional merupakan 

pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia 

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual 

melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan 
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rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata 

bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah 

keuangan merupakan hal vital dan mendasar yang digunakan sebagai modal 

pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai fasilitator 

pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya 

untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah. 

Mengingat Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas yang 

terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian 

yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem 

pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian 

maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang 

dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya 

sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya 

adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan 

daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah.    

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas 

daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : “Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.” 

Kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan 

dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik 

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 

kewenangan bidang lain. Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi 

kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan 

nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi 

negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan 
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sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 

tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 

Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan 

daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna peyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.  

 

Dalam pelaksanaan tugas suatu negara, negara itu tergantung pada 

sarana-sarana keuangan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia 

untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, setiap pemerintahan 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus mempunyai 

penerimaan anggaran. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah dalam 

pelaksanaan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :  

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : 

a) Hasil pajak daerah. 

b) Hasil retribusi daerah. 

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana Perimbangan. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Untuk dapat meyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka 

diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah 

sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi 

kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai 

Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan 

urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk 

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan 
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otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan 

retibusi daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber 

pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan 

penerimaannya. Salah satu retribusi yang yang menjadi sumber pendapatan 

asli daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Retribusi 

ini tergolong cukup penting dan dominan dalam menunjang pendapatan asli 

daerah (PAD). 

Kota Surakarta adalah salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa 

Tengah yang saat ini merupakan wilayah yang sedang berkembang, baik 

dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun 

transportasi. Kehadiran sejumlah bangunan untuk aktivitas bisnis dan 

pelayanan umum, menunjukkan semakin maraknya kehidupan (keramaian) 

Kota Surakarta. Megahnya bangunan dengan segala model dan bentuk seakan 

menunjukkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Paling tidak, dengan 

dimulainya kegiatan bisnis di sejumlah mal ataupun pusat perbelanjaan atau 

pusat-pusat perkantoran, maka kawasan di sekitarnya menjadi ramai. Dengan 

keramaian dan banyaknya jumlah penduduk di kota surakarta tentunya jumlah 

sampah  yang ada di sekitar lingkungan di daerah Surakarta juga cukup 

banyak. 

Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan 

kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat maka perlu 

didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kebersihan yang 

memadahi sehingga Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan / Kebersihan. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka produk Hukum Daerah 

perlu disesuaikan ,sehubungan dengan perubahan tersebut maka Peraturan 
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Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan agar pelaksanaan pelayanan 

kebersihan lebih optimal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga 

dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 

Tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 

2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba 

menyusun skripsi dengan judul ” EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 

TAHUN 2003 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 

SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2003 Tentang  

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 

Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta ? 

2. Hambatan apa yang terjadi dalam pengelolaan retribusi persampahan / 

kebersihan di Kota Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui Efektifitas pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 

2003 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / 

Kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota 

Surakarta 
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b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengelolaan retribusi 

persampahan/kebersihan di Kota Surakarta 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi 

penyusunan skripsi sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b. Untuk menambah memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum yang sangat berarti  bagi penulis. 

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar keserjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti 

E. Metode Penelitian 

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu 

akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “ 
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berasal dari bahasa yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan 

suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut 

bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud 

(Koentjoroningrat, 1993 : 22). 

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai 

penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 

pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu 

dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 

pengujian”(Winarno Surachman, 1990:26). 

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 

faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa 

penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode 

penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat 

ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan 

mengadakan klasifikasi, yang didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan 

jenis penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris 

adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, 

dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 

bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Prof. Dr Soerjono 

Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 

membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun 

teori baru (Soerjono Soekanto, 2001 : 10). 
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Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 

sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 

analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil 

kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-

data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga 

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 

(Soerjono Soekanto, 2001 : 250).  

4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Surakarta merupakan instansi yang diberi wewenang oleh 

Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi persampahan dan 

kebersihan di Kota Surakarta. 

5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara 

atau observasi terhadap responden dalam penelitian 

b. Data Sekunder 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Adapun data 

dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, Pertama sumber 
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data primer yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, Kedua,

sumber data sekunder yang terdiri dari : 

 

1) Bahan Hukum Primer  

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara 

lain : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

e) Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 Tentang  

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 

Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / 

Kebersihan 

f) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 

Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil 

penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

3) Bahan Hukum Tersier  
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Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus  besar 

bahasa Indonesia dan sebagainya 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara 

wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung 

mewawancarai Pejabat dan Staf terkait di Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Surakarta. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang 

terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang 

lengkap dan seteliti mungkin. Dalam wawancara ini yang menjadi 

responden adalah Bapak Agung Haris selaku Staf Bina Program Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian 

atau kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-bahan 

hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan 

teori. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11

disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan  

model  analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang 

dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, 

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan 

suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan 

berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung 

penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut 

adalah : 

a. Reduksi Data 

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 

dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus 

menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 

b. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 

dapat dilaksanakan. 

c. Menarik Kesimpulan  

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 

peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 

(HB. Sutopo, 2002:37). 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data, kemudian 

data tersebut dipilah-pilah untuk dianalisis, kemudian dari hasil 

analisis tersebut dibuat suatu kesimpulan 
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Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data 

 

Gambar 1 
Bagan Alur Analisis Model Interaktif 

 
Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara 

empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak 

balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan 

selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses itu 

komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili 

dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa 

adanya sesuai dengan  masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian kita ambil kesimpulan dan 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penarikan 
kesimpulan/Verifikasi 

Penyajian data 
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langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus 

sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002 :13). 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I :  Pendahuluan 

 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

hukum. 

BAB II :  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 

teori dan kerangka pemikiran.  

BAB III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian yaitu Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan hasil penelitian, yaitu : 

Apakah pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2003 Tentang  

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 

Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / 

Kebersihan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah 

Kota Surakarta, dan Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan 

ratribusi persampahan/kebersihan. 

BAB IV :  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 
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