
 

WAHANA INOVASI       VOLUME 3 No.2              JULI-DES 2014               ISSN : 2089-8592 
 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL 
PENGUTIPAN RETRIBUSI SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KOTA PEMATANGSIANTAR 

 
Raja Ahab Damanik 

Fakultas Hukum Universitas Simalungun (FH- USI) 
Jl. Sisingamangaraja, Pematangsiantar 

 
ABSTRAK  

 
AD salah  satu  komponen  sumber  

penerimaan  keuangan  daerah, disam-
ping  penerimaan  lainnya  yang  berupa  
bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak, sum-
bangan  dan  bantuan  dari  penerimaan  
dari  pemerintah  diatasnya,  serta pin-
jaman daerah. Guna menunjang pening-
katan PAD, khususnya sektor retribusi 
daerah  perlu  adanya  kebijakan-
kebijakan  tertentu  dari pemerintah 
daerah  yang mendukung  terhadap  pe-
mungutan  retribusi  agar mampu mem-
berikan  kontribusi yang  berarti. Retri-
busi pelayanan persampahan/kebersihan 
sebagai salah satu jenis retribusi jasa 
umum dapat meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD)  sehingga masyarakat 
akan merasakan manfaatnya dan  tentu-
nya didukung dengan kesadaran yang 
tinggi maka akan mencapai visi, misi dan 
tujuan dari Kota Pematangsiantar.Untuk 
melengkapi data tulisan ini, maka penulis 
menggunakan metode Penelitian Kepus-
takaan (Library research) Penelitian ini 
dilakukan dengan cara membaca, mem-
pelajari buku-buku atau referensi, literatur 
yang berhubungan dengan skripsi ini 
sesuai dengan kemampuan yang ada 
pada penulis dan Penelitian Lapangan 
(Field research) Yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung ke lapangan dengan 
teknik komunikasi langsung melalui 
interview dan wawancara kepada pihak-
pihak yang yang mempunyai hubungan 
dengan skripsi ini. Dalam hal ini penulis 
mengadakan wawancara dengan pihak 
Dinas Kebersihan kota Pematangsiantar. 
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PENDAHULUAN 
 

Pada zaman era globalisasi ini, 
pemerintah dituntut untuk melaksanakan 
pembangunan disegala bidang.Hal ini 
dilakukan agar taraf hidup masyarakat 
Indonesia lebih dapat ditingkatkan se-
hingga tujuan nasional yang tercantum 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 
1945 dapat segera tercapai. 

Untuk dapat meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat Indonesia, maka harus 
dilaksanakan pembangunan. Agar pem-
bangunan dapat dilakukan secara merata, 
maka pemerintah Indonesia membagi 
dalam beberapa daerah yang masing-
masing mempunyai otonom terhadap 
wilayah administrasinya yang ditetapkan 
oleh Undang-undang. Adapun titik berat 
otonomi di daerah-daerah yang masing-
masing mempunyai hak terhadap wilayah 
otonomi daerah-daerah di Indonesia di-
letakkan pada Pemerintah Daerah/ 
Pemerintah Kota yang berarti secara 
bertahap dan berkesinambungan sesuai 
dengan kemampuannya melakukan pem-
bangunan di daerah masing-masing 
sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang yang berlaku. Hal ini 
dilakukan oleh pemerintah pusat dengan 
pertimbangan bahwa Pemerintah 
Kabupaten/Pemerintah Kota yang harus 
secara langsung berhubungan dengan 
masyarakat sehingga diharapkan dapat 
lebih mengerti, mengetahui dan dapat 
memahami aspiras-aspirasi masyarakat 
tersebut. 

Pemerintah Kota Pematangsiantar 
sebagai salah satu daerah otonomi yang 
ada di Indonesia, temasuk dalam rangka 
pembangunan nasional sehingga sebagai 
daerah otonomi, Pemerintah Kota 
Pematangsiantar mempunyai sumber 
Pendapat Asli Daerah (PAD) sendiri. 
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Pendapatan Asli Daerah mempunyai 

arti segala jenis penerimaan yang per-
olehannya didapat dari pendapatan asli 
daerah itu sendiri maupun pemberian dari 
Pemerintah Pusat dan pendapatan yang 
sah lainnya (Panca dan Agus, 2006). 

Dalam penulisan ini penulis lebih 
menekankan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah yang terdiri dari : 
1. Hasil Pajak Daerah  

 Hasil pajak daerah yang menjadi 
Pendapatan Asli Daerah adalah pajak 
yang berasal dari kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah. Penghasilan Pendapatan Asli 
Daerah dari Pajak Daerah antara lain: 
a. Pajak tontonan/keramaian hiburan  
b. Pajak radio  
c. Pajak sepeda  
d. Pajak hewan  
e. Pajak rumah potong 

2. Hasil Retribusi Daerah  
Retribusi daerah menjadi Pendapatan 
Asli Daerah secara umum meliputi  
a. Parkir 
b. Kebersihan  
c. Ketertiban/keamanan 
d. Izin usaha 
e. Dan lain-lain 

3. Hasil Perusahaan Daerah 
 Hasil Perusahaan Milik Daerah 
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan dan ke-
untungan dari Perusahaan Daerah 
menjadi Pendapatan Asli Daerah. 
Perusahaan Daerah yang terdapat 
pada daerah otonom pada umumnya 
meliputi : 
a. Bank Pembangunan Daerah 

(NPD)  
b. Perusahaan Air Minum (PDAM)  
c. Perusahaan Aneka Indusri  

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah 
 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah sifatnya sangat bervariasi 
tergantung pada kondisi dan potensi 
wilayah atau daerah.Lain-lain usaha 
daerah biasanya berkaitan dengan 
penghasilan yang diperoleh oleh pe-
merintah daerah secara jelas tidak 
bertentangan dengan Undang-
Undang ataupun peraturan yang 
berlaku selain dari hasil pajak daerah, 
retribusi daerah dan perusahaan 
daerah. 

  
 

KONSEP DAN PENGERTIAN 
RETRIBUSI DAERAH 

 
A. Pengertian Retribusi Daerah  

Retribusi daerah sebagaimana hal-
nya pajak daerah merupakan salah satu 
Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan 
menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pem-
bangunan daerah, untuk meningkatkan 
dan memeratakan kesejahteraan masya-
rakat. 

Menurut Ahmad Yani (2002) “Daerah 
provinsi, kabupaten/kota diberi peluang 
dalam menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan  jenis 
retribusi selain yang telah ditetapkan, 
sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi 
masyarakat”.  

 
B.  Sarana dan Tata Cara Pemungutan 

Retribusi Daerah  
Pemungutan retribusi daerah tidak 

dapat diborongkan, artinya seluruh proses 
kegiatan pemungutan retribusi tidaka 
dapat diserahkan kepada pihak  ketiga. 
Namun, dalam pengertian ini tidak berarti 
bahwa pemerintah daerah tidak boleh 
bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Dengan sangat selektif dalam proses 
pemungutan retribusi, pemerintah daerah 
dapat mengajak bekerja sama badan-
badan tertentu yang karena profe-
sionalismenya layak dipercaya untuk ikut 
melaksanakan sebagian tugas pemungu-
tan jenis retribusi tertentu secara lebih 
efisien. Kegiatan pemungutan retribusi 
yang tidak dapat dikerjasamakan dengan 
pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan 
besarnya retribusi yang terutang, penga-
wasan penyetoran retribusi, dan pena-
gihan retribusi.  

Retribusi dipungut dengan meng-
gunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. SKRD adalah surat ke-
tetapan retribusi yang menentukan besar-
nya pokok retribusi. Dokumen lain yang 
dipersamakan antara lain, berupa karcis 
masuk, kupon dan kartu langganan. Jika 
wajib retribusi tertentu tidak membayar 
retribusi tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, ia dikenakan sanksi ad-
ministrasi berupa bunga sebesar dua 
persen setiap bulan dari retribusi terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan Surat 
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Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD 
merupakan surat untuk melakukan ta-
gihan retribusi dan atau sanksi admi-
nistrasi berupa bunga dan atau denda. 
Tata cara pelaksanaan pemungutan 
retribusi daerah ditetapkan oleh kepala 
daerah.  

 
C. Perhitungan Retribusi Daerah  

Besarnya retribusi yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang 
menggunakan jasa atau perizinan tertentu 
dihitung dengan cara mengalihkan tarif 
retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. 
Dengan demikian, besarnya retribusi yang 
terutang dihitung berdasarkan tarif 
retribusi dan tingkat penggunaan jasa. 
a.   Tingkat Penggunaan Jasa  

Tingkat Penggunaan Jasa dapat di-
nyatakan sebagai kuantitas peng-
gunaan jasa sebagai dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul daerah 
untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan, misalnya beberapa 
kali masuk tempat rekreasi, berapa 
kali/berapa jam parkir kendaraan, 
dan sebagainya. 

b.   Tarif Retribusi Daerah  
Tarif Retribusi Daerah adalah nilai 
rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk menghitung besar-
nya retribusi daerah yang terutang. 
Tarif dapat ditentukan seragam atau 
dapat diadakan perbedaan mengenai 
golongan tarif sesuai dengan sa-
saran dan tarif tertentu, misalnya 
perbedaan Retribusi Tempat Rek-
reasi antara anak-anak dan dewasa. 

c.   Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
Retribusi Daerah  
Tarif retribusi daerah ditetapkan  oleh 
pemerintah daerah dengan memper-
hatikan prinsip dan sasaran pene-
tapan tarif yang berbeda antar 
golongan retribusi daerah. 
Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan 
sasaran  dalam penetapan tarif retri-
busi daerah ditentukan sebagai 
berikut:  
1)  Tarif retribusi jasa umum di-

tetapkan berdasarkan kebijakan 
daerah dengan mempertim-
bangkan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemam-

puan masyarakat, dan aspek 
keadilan.  

2)   Tarif retribusi jasa usaha di-
tetapkan berdasarkan pada 
tujuan utama untuk memperoleh 
keuntungan yang layak, yaitu 
keuntungan yang dapat di-
anggap memadai jika jasa yang 
bersangkutan diselenggarakan 
oleh swasta.  

3)  Tarif retribusi perizinan tertentu 
ditetapkan berdasarkan pada 
tujuan untuk menutup sebagian 
atau seluruh biaya penyeleng-
garaan pemberian izin yang 
bersangkutan. Biaya penyeleng-
garaan pemberian izin yang ber-
sangkutan meliputi penerbitan 
dokumen izin, pengawasan di-
lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dam-
pak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

 
TINJAUAN UMUM TENTANG 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  
 Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola 
sendiri oleh pemerintah  daerah. Penda-
patan daerah juga merupakan pen-
dapatan yang diperoleh oleh pemerintah 
daerah dan digali dari potensi pendapatan 
yang ada di daerah. Dengan kata lain 
pendapatan asli daerah merupakan pen-
dapatan yang diterima oleh pemerintah 
daerah atas segala sumber-sumber atau 
potensi yang ada pada daerah yang harus 
diolah oleh pemerintah daerah didalam 
memperoleh pendapatan daerah. 
 Menurut Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 yang dalam penjelasannya 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayah sendiri 
yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
 Dalam hubungannya dengan ke-
uangan daerah, maka perlu Peraturan 
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 
tentang pengelolaan dan pertanggung 
jawaban keuangan daerah Pasal 1, 
sedangkan sumber-sumber pendapatan 
daerah itu menurut Pasal 3 huruf a 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah : 
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1. Pajak Daerah  
2. Retribusi Daerah  
3. Hasil Perusahaan Daerah  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah 
 

B. Landasan Hukum Retribusi 
Sebagai Pendapata Asli Daerah  
Adapun landasan dan dasar hukum 

pemungutan retribusi daerah adalah : 
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara 

2. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerahdan 
Retribusi Daerah, yang diundangkan 
di Jakarta dan mulai berlaku sejak 
tanggal diundangkan yaitu 23 Mei 
1997. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Undan-
Undang Nomr 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
UU ini berlaku sejak tanggal 20 
Desember 2000. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah, yang diundangkan di Jakarta 
dan mulai berlaku sejak tanggal 13 
September 2001. 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Retribusi Daerah. 

  
C. Sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah 
 Dalam menjalankan roda pemerin-
tahan di daerah maka pemerintah daerah 
membutuhkan dana untuk membiayai 
segala urusan rumah tangganya. Sejalan 
dengan itu pula maka Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Negara antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terdiri dari : 
1. Hasil pajak daerah  
2. Hasil retribusi daerah  
3. Hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. 

 Dengan demikian, sesuai Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Negara 
Pemerintah Pusat dan Daerah jenis atau 
sumber pendapatan daerah adalah pajak, 
retribusi daerah dan hasil perusahaan 
daerah serta pendapatan daerah yang 
sah. 
 
D. Asas-asas Pemungutan Retribusi  

Dalam pemungutan retribusi daerah, 
ada beberapa azas yang perlu diper-
hatikan antara lain : 
1. Pungutan retribusi daerah harus 

mempunyai dasar hukum. Di dalam 
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Negara 
Pemerintah Pusat dan Daerah di-
nyatakan bahwa pajak daerah dan 
retribusi daerah ditetapkan dengan 
Undang-Undang. Penentuan tarif dan 
tata cara pemunguan pajak dan 
retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

2. Retribusi daerah tidak boleh dipungut 
setinggi-tingginya dengan maksud 
untuk memperoleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya. 

3. Asas kelancaran yaitu bahwa pungu-
tan retribusi daerah jangan sampai 
menghambat bagi kelancaran lalu 
lintas keluar masuknya barang dari 
dan ke daerah yang bersangkutan. 

4. Asas pemberian jasa yaitu retribusi 
daerah merupakan sebagai pem-
bayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa pekerjaan usaha 
atau milik daerah yang berkepen-
tingan atau karena jasa yang diberi-
kan oleh daerah. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Secara Yuridis 

Kewenangan Pengutipan 
Retribusi Sampah di Kota 
Pematangsiantar 

1. Retribusi Persampahan/Kebersihan  
Sampah di sekitar kita mungkin 

sebagaian besar adalah musuh bagi 
kesehatan kita, sehingga sampah banyak 
dijadikan permasalahan sebagai sumber 
penyakit. Namun di balik semua itu, 
ternyata sampah banyak keuntungan jika 
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kita dapat memanfaatkannya dengan 
semakimal mungkin.Kita lihat saja banyak 
potret kehidupan di sekitar kita, banyak-
nya masyarakat yang hidupnya ber-
gantung dengan mengutip sampah dan 
mencari-cari barang-barang bekas yang 
dapat dijadikan uang. 

Menurut Undang-Undang No. 28 
Tahun 2009 objek retribusi sampah 
meliputi: 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah 

dari sumbernya ke lokasi pembua-
ngan sementara. 

b. Pengangkutan sampah dari sumber-
nya dan/atau lokasi pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan 
akhir sampah. 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/ 
pemusnahan akhir sampah  

 
2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib 

Retribusi  
 Adapun nama, objek, subjek dan 
wajib retribusi berdasarkan Peraturan 
Daerah No. 4 Tahun 2005 tentang 
Pelayanan Kebersihan adalah : 
a. Dengan nama Pelayanan Kebersihan 

dipungut retribusi atas pelayanan 
yang diberikan Pemerintah Daerah  

b. Objek retribusi adalah pelayanan 
yang disediakan atau diberikan pe-
merintah daerah berupa penyediaan 
tempat, pengumpulan, pengangkutan 
dan pemusnahan sampah dari setiap 
bangunan yang ada di Kota 
Pematangsiantar. 

c. Wajib retribusi kebersihan adalah 
orang pribadi atau badan yang 
berkewajiban untuk membayar retri-
busi pelayanan kebersihan.   

 
3. Pengecualian Pembebasan dan 

Keringanan Retribusi Sampah  
 Pasal 11 Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar No. 4 Tahun 2005  

1) Kepala Daerah dapat memberikan 
pengecualian, pembebasan dan 
keringanan retribusi terhadap :  
a. Lokasi-lokasi yang belum ter-

layani oleh Pemerintah 
Daerah  

b. Rumah-rumah ibadah dan 
panti-panti sosial 

2) Lokasi, tata cara pemberian 
pengecualian, pembebasan, ke-
ringanan retribusi sebagaimana 
pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah.  

4. Penetapan Besar Tarif Retribusi  
 Besaran tarif retribusi berdasarkan 
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 
tentang pelayanan kebersihan adalah : 

1) Peruntukan bangunan  
2) Lokasi bangunan berdasarkan 

letak kota 
3) Letak bangunan berdasarkan kla-

sifikasi jalan  
4) Kwalitas bangunan  
5) Luas bangunan  
6) Volume sampah terlayani  

 
5. Pengutipan Retribusi Sampah  
 Pengutipan retribusi sampah di Kota 
Pematangsiantar dilakukan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar 
No. 4 Tahun 2005. Apakah jumlah tarif 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota 
Pematangsiantar sebagaimana diatur 
dalam peraturan ini telah memperhatikan 
dan mempertimbangkan berbagai faktor 
yang diperkirakan akan ikut mempe-
ngaruhi hasil pengutipannya, seperti ting-
kat pelayanan yang diberikan, kemam-
puan membayar masyarakat, sosialisasi 
mengenai pentingnya partisipasi masya-
rakat dalam menciptakan lingkungan yang 
bersih dan sehat, kiranya perlu penelitian 
yang tersendiri.  
 Besarnya hasil pengutipan retribusi 
sampah akan dipengaruhi oleh berbagai 
faktor yang dapat berupa faktor yang 
melekat pada pihak yang menerima 
pelayanan, maupun faktor yang melekat 
pada pihak yang memberikan pelayanan. 
Faktor-faktor yang melekat pada diri pihak 
yang menerima pelayanan, antara lain 
dapat berupa tingkat kemampuan dan 
kemauan rumah tangga untuk membayar 
retribusi sampah. Sementara faktor yang 
melekat pada pihak yang memberikan 
pelayanan antara lain seperti besaran tarif 
retribusi sampah, tingkat pelayanan dan 
kesungguhan petugas pengutipan retri-
busi sampah juga diperkirakan akan 
mempengaruhi besar kecilnya hasil 
pengutipan retribusi sampah tersebut.  
 Pemungutan retribusi sampah di-
lakukan agar dapat dikelola menjadi 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang diatur dalam Undang-Undang No. 
28 Tahun 2009 dan Perda Kota 
Pematangsiantar No. 4 Tahun 2005 
tentang Pelayanan Kebersihan. Adapun 
pengutipan secara yuridis retribusi 
sampah adalah : 
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a. Retribusi sampah dipungut dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Retri-
busi Daerah (SKRD) atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

b. Dokumen lain yang dipersamakan 
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 
langganan. 

c. Dalam hal lain wajib retribusi sampah 
tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda 2% setiap bulan.  

d. Pengutipan dipercayakan  kepada 
mandor-mandor yang di tugaskan di 
tiap-tiap kelurahan.  
 

B. Hubungan Antara Pengutipan 
Retribusi Sampah dengan Upaya 
Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Pematang-
siantar  

 Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola 
sendiri oleh pemerintahan daerah. 
Pendapatan daerah juga merupakan pen-
dapatan yang diperoleh oleh pemerintah 
daerah dan digali dari potensi pendapatan 
yang ada di daerah. Dengan kata lain 
pendapatan asli daerah merupakan pen-
dapatan yang diterima oleh pemerintah 
daerah atas segala sumber-sumber atau 
potensi yang ada pada daerah yang harus 
diolah oleh pemerintah daerah didalam 
memperoleh pendapatan daerah. 
 Selain pajak, retribusi juga me-
rupakan sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Guna menunjang peningkatan 
PAD, khususnya sektor retribusi daerah 
perlu adanya kebijakan-kebijakan tertentu 
dari pemerintah daerah yang mendukung 
terhadap pemungutan retribusi agar 
mampu memberikan kontribusi yang ber-
arti. Kebijakan tersebut hendaknya di-
sesuaikan dengan kondisi potensi yang 
dimiliki daerah yang bersangkutan, se-
hingga mampu melaksanakan dan diper-
tanggungjawabkan. Retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan Kota Pematang 
siantar sebagai salah satu jenis retribusi 
jasa umum dapat meningkatkan Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD) sehingga 
masyarakat akan merasakan manfaatnya 
dan tentunya didukung dengan kesadaran 
yang tinggi maka akan mencapai visi, misi 
dan tujuan dari Kota Pematangsiantar.  
 Berbicara mengenai retribusi sam-
pah Kota Pematangsiantar, tentu saja 

hasil pemungutan retribusi sampah Kota 
Pematangsiantar dijadikan sebagai Pen-
dapatan Asli Daerah Kota Pematang-
siantar. Sebagaimana diatur oleh Perda 
No. 4 Tahun 2005 tentang pelayanan 
kebersihan setelah retribusi sampah 
menjadi PAD tentu hal ini cenderung 
berdampak positif terhadap keuangan 
daerah. Bila suatu daerah mempunyai 
banyak pendapatan dari hasil pajak dan 
retribusi daerah Kota Pematangsiantar, 
tentu hal ini dapat difungsikan sebagai 
pembangunan daerah-daerah yang ada di 
Kota Pematangsiantar, agar kemakmuran 
dan kemajuan di Kota Pematangsiantar 
dapat tercapai sehingga berjalannya 
sistem Desentralisasi di Kota Pemetang-
siantar sebagaimana tujuan Otonomi 
Daerah yang diatur oleh Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.  
 
C. Kendala Dalam Pelaksanaan 

Pengutipan Retribusi Sampah di 
Kota Pematangsiantar Serta 
Solusinya 
Dalam upaya mewujudkan kota yang 

bersih, indah, Kota Pematangsiantar me-
laksanakan pengelolaan dan kebersihan 
melalui Program K3 (Kebersihan, 
Keindahan, dan Ketertiban) di lingkungan 
usaha dan tempat tinggal merupakan 
salah satu objek retribusi sampah yang 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan asli daerah akan tetapi hasil 
retribusi sampah pada saat ini belum 
terlalu dapat diandalkan sebagai sumber 
keuangan daerah. Rendahnya pene-
rimaan pemerintah dari retribusi sampah 
terlihat dari tidak tercapainya target 
penerimaan retribusi yang berasal dari 
masyarakat.  

Kendala yang menghambat pelak-
sanaan pembayaran retribusi sampah 
adalah manajemen perencanaan yang 
tidak melibatkan masyarakat secara 
keseluruhan dan ketidaktransparanan 
pengelolaan keuangan di tingkat masya-
rakat. Agar peran serta tersebut optimal 
diperlukan dukungan Pemerintah Daerah 
dalam bentuk bimbingan dan sosialisasi/ 
penyuluhan kepada masyarakat, adanya 
aspek kelembagaan yang menghambat 
keberhasilan peran serta masyarakat 
dalam pembayaran retribusi sampah me-
nyangkut koordinasi antara Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 
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Kebijakan retribusi di Kota 

Pematangsiantar menggunakan Perda 
No. 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan 
Kebersihan sebagai acuannya. Adapun 
kendala yang dihadapi dalam pemu-
ngutan retribusi sampah di Kota 
Pematangsiantar antara lain : 
1. Kurangnya kesadaran wajib retribusi 

dan upaya masyarakat untuk mem-
bayar retribusi sampah terutama PKL 
(Pedagang Kaki Lima). 

2. Kurang tegasnya sanksi bagi pe-
langgar hukum mengenai kebersihan. 

3. Sering terjadi keterlambatan dalam 
pengangkutan sampah sehingga 
warga enggan membayar retribusi 
kebersihan secara teratur. 

4. Tingkat pelayanan pengelolaan per-
sampahan yang belum maksimal, hal 
tersebut disebabkan keterbatasan 
sarana dan prasarana yang ada, 
sarana dan prasarana yang ada pada 
saat ini sebagian telah mengalami 
kerusakan dan perlu mendapat per-
baikan maupun penggantian. 

5. Minimnya biaya operasional peme-
liharaan. 
Upaya atau solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala-kendala yang 
selama ini menghambat kelancaran pe-
mungutan retribusi sampah di Kota 
Pematangsiantar antara lain : 
1. Meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana pendukung wilayah seperti 
pembangunan dan pemeliharaan lim-
bah domestic, pengadaan sarana 
sanitasi limbah cair / padat. 

2. Menciptakan tata ruang kota yang 
berwawasan lingkungan. 

3. Meningkatkan pengelolaan ling-
kungan hidup. 

4. Perlu adanya dukungan pemda dalam 
bentuk bimbingan dan sosialisasi 
kepada masyarakat agar masyarakat 
sadar akan pembayaran retribusi 
sampah. 
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjuk-

kan bahwa : (1) Pengaturan secara 
yuridis tentang kewenangan pengutipan 
retribusi sampah di Kota Pematangsiantar 
dilakukan berdasarkan Undang-Undang 
No. 28 Tahun2009 dan Perda Kota 
Pematangsiantar No. 4 Tahun 2005 
tentang Pelayanan Kebersihan. (2) 
Setelah retribusi sampah menjadi PAD 
tentu hal ini cenderung berdampak positif 
terhadap keuangan daerah, bila suatu 
daerah mempunyai banyak pendapatan 

dari hasil pajak dan retribusi daerah Kota 
Pematangsiantar, tentu hal ini dapat 
difungsikan sebagai pembangunan 
daerah yang ada di Kota Pematangsiantar 
agar kemakmuran dan kemajuan di Kota 
Pematangsiantar dapat tercapai sehingga 
berjalannya desentralisasi di Kota 
Pematangsiantar  sebagaimana tujuan 
otonomi daerah yang diatur oleh Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. (3) Kendala dalam 
pengutipan retribusi sampah di Kota 
Pematangsiantar bila dilihat dari masya-
rakat adalah kurangnya kesadaran wajib 
retribusi dan upaya masyarakat untuk 
membayar retribusi sampah terutama 
PKL (Pedagang Kaki Lima), sedangkan 
bila dilihat dari pihak aparat sendiri yaitu 
belum efektifnya sanksi bagi pelanggar 
hukum mengenai kebersihan. Sering ter-
jadi keterlambatan dalam hal pengang-
kutan sampah, tingkat pelayanan penge-
lolaan persampahan yang belum mak-
simal, minimnya biaya operasional 
pemeliharaan. Adapun solusi dari kendala 
tersebut adalah meningkatkan kualitas 
sarana dan prasarana pendukung wilayah 
seperti pembangunan dan pemeliharaan 
limbah domestik, pengadaan sarana 
sanitasi cair/ padat, menciptakan tata 
ruang kota yang berwawasan lingkungan, 
meningkatkan pengelolaan lingkungan 
hidup, perlu adanya dukungan 
Pemerintah Daerah dalam bentuk bim-
bingan dan sosialisasi kepada masya-
rakat agar masyarakat sadar akan pem-
bayaran retribusi sampah. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 
1.  Pengaturan secara yuridis tentang 

kewenangan pengutipan retribusi 
sampah di Kota Pematangsiantar 
dilakukan berdasarkan Undang-
Undang No. 28 Tahun2009 dan Perda 
Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 
2005 tentang Pelayanan Kebersihan. 
Pemungutan retribusi sampah harus 
dilakukan secara teratur agar dapat 
dikelola menjadi sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

2. Setelah retribusi sampah menjadi 
PAD tentu hal ini cenderung ber-
dampak positif terhadap keuangan 
daerah, bila suatu daerah mempunyai 
banyak pendapatan dari hasil pajak 
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dan retribusi daerah Kota 
Pematangsiantar, tentu hal ini dapat 
difungsikan sebagai pembangunan 
daerah yang ada di Kota Pematang-
siantar agar kemakmuran dan ke-
majuan di Kota Pematangsiantar 
dapat tercapai sehingga berjalannya 
desentralisasi di Kota Pematang-
siantar  sebagaimana tujuan otonomi 
daerah yang diatur oleh Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

3. Kendala dalam pengutipan retribusi 
sampah di Kota Pematangsiantar bila 
dilihat dari masyarakat adalah kurang-
nya kesadaran wajib retribusi dan 
upaya masyarakat untuk membayar 
retribusi sampah terutama PKL 
(Pedagang Kaki Lima), sedangkan 
bila dilihat dari pihak aparat sendiri 
yaitu belum efektifnya sanksi bagi 
pelanggar hukum mengenai keber-
sihan. Sering terjadi keterlambatan 
dalam pengangkutan sampah, tingkat 
pelayanan pengelolaan persampahan 
yang belum maksimal, minimnya 
biaya operasional pemeliharaan. 
Adapun solusi dari kendala tersebut 
adalah meningkatkan kualitas sarana 
dan prasarana pendukung wilayah 
seperti pembangunan dan pemeli-
haraan limbah domestik, pengadaan 
sarana sanitasi cair / padat, men-
ciptakan tata ruang kota yang 
berwawasan lingkungan, meningkat-
kan pengelolaan lingkungan hidup, 
perlu adanya dukungan Pemerintah 
Daerah dalam bentuk bimbingan dan 
sosialisasi kepada masyarakat agar 
masyarakat sadar akan pembayaran 
retribusi sampah. 

 
B. Saran 
1. Mendorong  peran  aktif masyarakat,  

peran media massa,  organisasi  pe-
muda dan kemasyarakatan  serta  
pimpinan  informal  dipandang  sa-
ngat  strategis  untuk dapat menjadi 
motivator  dilingkungan masing-
masing. 

2. Adanya  penambahan sarana  dan  
prasarana  kebersihan  sehingga  da-
pat  meningkatkan  pelayanan keber-
sihan  dan  keindahan  kota; 

3. Perlu  peningkatan  pengetahuan  dan 
keterampilan  bagi  petugas  se-
hingga  dapat  meningkatkan  kinerja-
nya  dan penambahan  personil  

khususnya  untuk  pelayanan  keber-
sihan serta penyiapan kelengkapan 
produk-produk hukum yang memadai, 
serta adanya koordinasi yang baik  
antara  lembaga  terkait  yang  ada  di 
Kota  Pematangsiantar  utamanya  
alat  penegak hukum. 
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