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BAB VI

PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan merupakan salah satu retribusi yang

dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepuluan Meranti seperti yang tertera

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah memberi kewenangan

mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat

menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki untuk menambah Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 Tentang Jasa Usaha Pelayanan

Umum di Kabupaten Kepuluan Meranti, menjelaskan bahwa kepelabuhanan di kelola

oleh Pemerintah Daerah lebih tepatnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika dengan melalui pola kerja sama dengan pihak pengguna pelabuhan.

Adapun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sesuai dengan perumusan

masalah sebagai berikut :

1. Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan Pelabuhan belum terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan

Perda No. 13 tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan hasil olahan data penelitian
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dengan menyusun 3 (tiga) indikator yang penulis jadikan sebagai tolak ukur

dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi di ketahui

responden yang memberikan jawaban terbanyak yaitu Tidak Sesuai 216

orang atau 43,2% responden sehingga dikategorikan Tidak Sesuai dengan

kebijakan Pemerintah berdasarkan Perda No. 13 tahun 2012 tentang Jasa

Usaha Pelayanan Umum tersebut.

b. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan diketahui responden yang

memberikan jawaban terbanyak yaitu Tidak Sesuai sebanyak 158 orang

atau 31.6% responden sehingga masih dikategorikan Tidak Sesuai dengan

kebijakan Pemerintah berdasarkan Perda No. 13 tahun 2012 tentang Jasa

Usaha Pelayanan Umum tersebut.

c. Pemeriksaan dan sanksi administrasi diketahui responden yang

memberikan jawaban terbanyak yaitu Tidak Sesuai sebanyak 182 orang

atau 45.5% responden sehingga masih dikategorikan Tidak Sesuai dengan

kebijakan Pemerintah berdasarkan Perda No. 13 tahun 2012 tentang Jasa

Usaha Pelayanan Umum tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi

permasalahan dari sektor retribusi pelayanan pelabuhan. Pemerintah Daerah

mengupayakan dengan membuat Pertaturan Daerah No. 13 tahun 2012

tentang Jasa Usaha Pelayanan Umum, dengan berdasarkan pasal 15 mengenai

Retribusi Pelayanan Pelabuhan sebagai berikut:
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a. Pemerintah Daerah mengupayakan dengan menetapkan struktur dan

besarnya tarif retribusi supaya efektif dalam pembayaran retribusi

tersebut.

b. Pemerintah Daerah mengupayakan dengan tata cara pemungutan dan

wilayah pemungutan untuk dapat menertibkan kapal-kapal yang

melakukan bongkar muat dibarang disembarang tempat atau di tempat-

tempat yang terlarang yang retribusinya tidak jelas.

c. Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

wajib retribusi dan menegaskan kepada pengusaha kapal dengan

memberikan denda yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya

atau jatuh tempo.

6.2  Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan terhadap

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Retribusi Jasa

Usaha Pelayanan Pelabuhan sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Kepuluan Meranti, berdasarkan Perda No. 13 tahun 2013 tentang Jasa

Usaha Pelayanan Pelabuhan, kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya

dengan baik antara lain.

1. Pemerintah Daerah, pada tepatnya Pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika harus meningkatkan kinerja dengan cara menertibkan pelabuhan-
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pelabuhan yang masih kacau balau sehingga retribusi yang didapatkan dari

sector pelayanan pelabuhan jelas dan mencapai target pemerintah.

2. Pemerintah Daerah harus lebih tegas lagi dalam merekrut Sumber Daya

Manusia (SDM) sebagai pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika agar dapat meningkatkan kualitas kinerja di Instansi tersebut.

3. Kepada masyarakat sebagai pengguna Jasa Pelabuhan diharapkan

berpartisipasi membayar tarif pas pelabuhan, bersikap tegas kepada petugas

pelabuhan yang meminta uang pas masuk pelabuhan dengan lebih atau tidak

sesuai dengan aturan serta melaporkan kepada yang bersangkutan.

4. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terhadap

objek permasalahan ini.


