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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan 

dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi ataskabupaten/kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan 

Undang-Undang. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan 

otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam 

keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan 

kewenangan.
1
 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu lebih menekankan pada prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang seyogyanya pula disertai 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga 

pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri 
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urusan pemerintahan daerahnya sendiri serta kepentingan mayarakat untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang–

undangan yang mengaturnya. 

Pada penyelenggaraannya pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan 

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah 

menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I 

ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada 

prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola 

pemerintahan daerah yang sangat baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik 

mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, 

partisipasi yang aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola yang baik, 

seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan adanya 

desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang 

tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis 

dapat memajukan pembangunan nasional.
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Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerarataan dan keadilan, dan 

demokrasi. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

kepada daerah sehingga member peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan 

melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan 

potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk 

membatasi kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, karena 

pemerintah dan provinsi hanya diperkenalkan menyelenggarakan kegiatan otonom 

sebatas ditetapkan. 

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah 

tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (good 

governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usahausaha untuk meningkatkan 

penerimaan dari sumber–sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang sah. 

Pendapatan daerah adalah komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya 
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roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar 

pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya 

pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi dibentuk 

daerah-daerah otonomi dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan 

pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu Daerah Otonom di 

Indonesia. Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan tugas otonomi daerah 

mengenai pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda). Pemeraatan pembangunan daerah sesungguhnya 

merupakan tanggung jawab warga negara dan masyarakat itu sendiri, sesuai 

kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pendapatan 

asli daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah itu sendiri menjadi sangat penting 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.  

Hakikatnya pembangunan suatu daerah tergantung dari kemampuannya untuk 

mandiri secara finansial. Kemandirian finansial akan menggambarkan kemampuan 

Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan 

serta seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber eksternal. 

Artinya, semakain kecil ketergantungan daerah dari sumber-sumber eksternal berarti 
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daerah tersebut semakain mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan daerah. 

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang 

setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala 

bidang, maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana 

yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu 

sumber-sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara efisien dan efektif terutama 

sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang–

Undang Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek 

kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya 

sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani 

masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus 

dilayani. 

Zaman sekarang ini sumber-sumber penerimaan negara berasal dari Pajak 

Derah dan Retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang 

ada. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya 

mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam 
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mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarkan pembangunan 

daerah.  

Selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang berperan sangat penting 

dalam sumber-sumber PAD. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah. 

Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi 

Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu pelayanan retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 

karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi 

Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan 

pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada 

diatasnya. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah, cukup banyak jenis 

pajak yang dibuat oleh masing masing daerah. 
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Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula 

dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan 

meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 

lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama 

antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu 

dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. 

Banyak Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah akibat 

didesentralisasikannya proses pemerintah. Seluruh jenis pendapatan yang diterima 

oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang 

dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara 

jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah adalah pajak daerah, bahwa penerimaan dari pajak daerah 

merupakan penerimaan suatu daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang 

hasilnya untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Secara 

konvensional pajak dapat membantu suatu daerah untuk dapat mandiri dalam 
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keungan daerah, yang diperoleh dari pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.
3
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Komponen pendapatan asli daerah 

yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah dan 

retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat 

mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial 

terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan 

mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien 

dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah 

sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran 

dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal 

Sumber-sumber pajak: PPh (pajak penghasilan), PPN (pajak pertambahan 

nilai), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dilihat dari struktur dan jenis-jenis pajak daerah 

pada saat ini, terlihar bahwa dasarnya mempunyai bermacam jenis pajak. Tetapi pada 

kenyataannya sebagian besar pajak kurang berpotensi bahkan diantaranya yang tidak 

efisien dalam arti biaya pemungutannya lebih besar dari pendapatan yang diterima. 
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Hal ini berakibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari yang seharusnya 

diterima. Masalah inilah yang dihadapi Kabupaten Konawe Kepulauan karena itu 

perlu peran Bidang Pendapatan Daerah (PAD) sebagai pengelola pendapatan daerah. 

Data Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menyebutkan bahwa 

pada tahun 2018 PAD yang diterima sekitar Rp. 45.565.500,- tiap tahunya yang 

sebagian besar bersumber dari retribusi yang ditarik dari pelabuhan laut yang tersebar 

di Kabupaten Konawe Kepulauan.
4
 

Setelah sumber-sumber pendapatan daerah dapat diketahui secara pasti 

bagaimana cara menghimpun, berapa besar dan kapan akan dilakukan. Sumber-

sumber yang telah dikumpulkan dimaksudkan daerah untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah 

Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Pelabuhan di 

Kabupaten Konawe Kepulauan”  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan, 

pengkajian, dan penyajian data,  maka fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan. 
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2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang,  dan fokus  penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan? 

2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe 

Kepulauan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan: 

1. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan. 

2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah melalui pajak pelabuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah sebagai sarana 

mengaplikasikan pengetetahuan, sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
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menyelesaikan studi. Bagi pemerintah, agar dapat mengetahui upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi 

bidang keilmuan, agar dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya kajian 

pendapatan asli daerah dan pemerintah daerah. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari presepsi yang berbeda dalam memahami sasaran 

penelitian ini, penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan peneliti 

mengenai variabel-variabel penelitian ini secara operasional. 

1. Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk 

mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
5
 Berdasarkan 

pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan 

yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu: pertama, 

Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang 
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sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan 

dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan 

sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya 

memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut 

mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.
6
 

3. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi.
7
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