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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Retribusi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) , sekarang ini lebih memungkinkan dan 

berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pendapatan asli daerah terutama 

di daerah Kota/Kabupaten.  

Otonomi yang dimiliki oleh kabupaten dan kota, dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, dan bertanggung jawab kepada 

pemerintah daerah dengan proporsional. Pembagian tanggung jawab akan diikuti 

oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur 

daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan 

yang diperintahkan oleh pemerintah dan dalam pembangunan daerah. Oleh sebab 

itu, daerah diberikan hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber dari 

pendapatan daerahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 285 UU 

No. 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang 

terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari: 

1) Hasil Pajak Daerah  

2) Hasil Retribusi Daerah 
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3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

4) Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b. Dana Perimbangan dan 

c. Lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi keuangan yang ada di 

daerah pada umumnya mengacu pada unsur pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah akan mampu 

menggali potensi sumber daya alam yang ada berupa pada sektor pariwisata. 

Pemerintah menyadari nahwa sektor dari pariwisata bukanlah sektor penyumbang 

terbesar dalam pendapatan daerah, akan tetapi berpotensi dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu destinasi wisata di jawa barat 

yang didukung oleh berbagai obyek dan daya tarik wisata yang menarik, seni 

budaya yang berupaya untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Sukabumi 

sebagai daerah tujuan wisata. 

Pariwisata pun menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, 

karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional 

yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan PAD.  

Dalam RIPPDA Kabupaten Sukabumi, pengembangan pariwisata harus 

memiliki keterkaitan dengan strategi makro yang telah ditetapkan baik pada 

tingkat nasional maupun regional, yaitu untuk melahirkan sinergi pada berbagai 

tingkat pengambilan keputusan/keterkaitan secara vertikal, selain itu harus 
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terintegrasi dengan perencanaan sektoral (sistem perwilayahan) untuk 

menghindari konflik antar sektor maupun wilayah (keterkaitan secara horisontal). 

Dalam mengembangkan sektor di bidang pariwisata diarahkan untuk dapat 

meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja 

dan kesempatan berusaha serta memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan 

nasional, maka dalam pembinaan dan pengembangan pariwisata bertitik berat 

pada pembangunan pariwisata pada peningkatan mutu produk wisata yang 

dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung menyentuh berbagai 

aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Dalam mengembangkan 

sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan 

yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah 

menggali, dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik 

utama bagi wisatawan.  

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sukabumi 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi 

No. 14 tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi, Pariwisata dan tempat 

Olahraga di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut merupakan salah satu cara 

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di suatu daerah di kabupaten 

sukabumi. 
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Tabel 1.1 

Rincian biaya retribusi tempat rekreasi Pantai Ujung Genteng kabupaten 

Sukabumi 

Tahun 2018 

 

No Jenis 

Kendaraan 

Retribusi (Rp) 

Pengunjung    Parkir      Kebersihan       Asuransi      Kendaraan 

Jumlah 

(Rp) 

1 Pejalan Kaki 2.250 - 250 500 - 3.000 

2 Sepeda Motor 4.500 1.000 500 1.000 1.000 8.000 

3 Sedan/Jeep 8.000 2.000 1.500 2.500 4.000 18.000 

4 Minibus 13.000 2.000 2.000 4.000 6.000 27.000 

5 Microbus 37.000 3.000 3.000 10.000 12.000 65.000 

6 Bus Besar 70.000 5.000 5.000 20.000 20.000 120.000 

Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi Tahun 2018 

 

Berdasarkan hasil Observasi di Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi 

peneliti mendapatkan data sekunder pencapaian PAD pantai Ujung Genteng 

dalam 3 tahun terakhir, di Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi sebagai berikut :  

 

Gambar 1.1 

Grafik target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

2015 2016 2017 

122.000,00 150.000,00 

186,737,000 

243,724,000 

213,811,000 

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN 

130.000,
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Berdasarkan data diatas dijelaskan  bahwa alokasi target pendapatan asli 

daerah (PAD) dari pantai Ujung Genteng  kabupaten sukabumi tiap tahun 

mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini dilihat dari 

peningkatan  target PAD pada tahun 2017 mmencapai 213.811.000. peningkatan 

ini menunjukkan bahwa kinerja dari  dinas pariwisata sudah baik dalam 

menjalankan kebijakan tersebut, karena retribusi yang telah dicapai oleh  ujung 

genteng tersebut sudah baik dan juga pendapatan untuk daerah  nya sudah ada, 

manajemen pengelolaan  ujung genteng pun dengan pendapatan PAD yang selalu 

mengalami peningkatan sudah baik. Kegiatan promosi yang dilakukan dinas 

pariwisata seperti dengan mengadakan event pariwisata setiap bulan sudah 

berjalan dengan baik.  

Didalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah mencapai target 

tersebut anggaran retribusi yang seharusnya bisa dipergunakan untuk penggunaan 

infrastruktur dan lain sebagainya seharusnya bisa lebih optimal, dan perawatan 

seperti halnya dalam fasilitas umum dan juga akses menuju pantai seharusnya bisa 

lebih ditingkatkan kembali. 

 

 

Gambar 1.2 

Fasilitas Umum di kawasan Pantai Ujung Genteng 
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. Namun, dalam kekurangan itu pantai Ujung Genteng mampu memberi 

pencapaian pendapatan asli daerah terbesar ini merupakan pencapaian yang patut 

di apresiasi dengan kekurangan fasilitas yang ada akan tetapi, pantai Ujung 

Genteng mampu menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup tinggi diantara 

tempat wisata yang lain yang berada di Kabupaten Sukabumi. Pariwisata di 

Kabupaten Sukabumi sebenarnya memiliki potensi untuk membawa Kabupaten 

Sukabumi hingga ke mancanegara. Apalagi jika dilihat dari beberapa daerah yang 

mengembangkan potensi pariwisata dengan baik dan tepat mampu memberikan 

pemasukan bagi daerah yang sangat besar karena infrastruktur yang baik akan 

menjadikan daya tarik untuk pariwisata itu sendiri. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat fenomena yang 

menyebabkan tempat rekreasi pantai Ujung Genteng sudah baik dalam 

pelaksanakan kebijakan perda Nomor 14 Tahun 2013 tiap tahunnya  dan sudah 

melebihi target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:  

1.  Ukuran dan Tujuan kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan 

utama terhadap faktor faktor yang menentukan kinerja kebijakan. identifikasi 

indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis 

implementasi kebijakan. Indikator- indikator kinerja ini menilai sejauh mana 

standar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Jika dilihat dari 

peningkatan PAD yang berada di pantai Ujung Genteng kebijakan yang 

dijalankan sudah dirasa baik didukung dengan target pendapatan asli daerah 

yang meningkat, selain itu masyarakat sudah mengetahui tentang tujuan dari 

kebijakan yang perda tersebut.  
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2. Sumberdaya merupakan sumber daya yang tidak kalah penting dalam 

menentukan suatu suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya 

menuntut adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan disamping kuantitas yang memadai. 

Pegawai di Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi dibidang keuangan 

berjumlah Sembilan orang. Dari data sekunder yang diperoleh pihak dinas 

pariwisata dalam penerapan mekasnisme pemungutan retribusi masih lemah 

dalam pemungutan hal ini dilhat dari kurangnya pegawai dalam pemungutan 

retribusi. Akan tetapi dinas pariwisata sudah mengurangi kelemahan itu 

dengan menambahkan pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan honorer 

dalam pemungutan retribusi. 

3. Karakteristik agen pelaksaana 

Karakteristik badan-badan administrative yang telah mempengaruhi 

pencapaian kebijakan. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, 

seperti yang dinyatakan Van Metter dan Van Horn, maka hal ini tidak lepas 

dari norma-norma, dan pola-pola hubungan yang dilaksanakan dalam 

pengimplementasian. Dimana pegawai dari pelaksana kebijakan tersebut telah 

dikategorikan baik sehingga dapat meningkatkan PAD dikawasan pantai 

Ujung Genteng. 

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana (Disposisi) 

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. 

Dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten sukabumi sudah mampu 
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mengurangi kecenderungan dari para pelaksana dalam pemungutan retribusi 

yang ada di pantai Ujung Genteng.  

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan aktivitas pelaksana  

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Hal ini mengacu pada koordinasi Dinas Pariwisata 

kabupaten Sukabumi dengan stakeholders terkait dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

Kondisi-kondisi ekonomi,sosial, dan politik pada kebijakan publik adalah 

pusat perhatian yang besar. Para peminat perbandingan politik dengan 

kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh 

variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Walaupun 

sebenarnya dampak dari faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan 

kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, akan tetapi menurut Van Metter 

dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek mendalam 

terhadap pencapaian atau keberhasilan dari implementasi kebijakan. 

Keenam faktor ini menjadi bahan analisis kritis dalam melakukan penelitian 

mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 14 tahun 2013 

Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga dalam Peningakatan 

PAD di Kabupaten Sukabumi (studi kasus tempat rekreasi pariwisata pantai 

Ujung Genteng). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi 

Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga Dalam Peningkatan 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sukabumi (studi kasus tempat 

rekreasi Pantai Ujung Genteng). 

 

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

Fokus masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 

Kebijakan Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan tempat 

Olahraga sudah baik maupun dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah studi kasus Pantai Ujung Genteng serta menganalisi faktor-

faktor penghambat dan pendukungnya. 

 

1.2.2  Pertanyaan Pokok Penelitian 

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Retribusi Tempat 

Rekreasi Pariwisata dan Olahraga dalam Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi bisa mencapai target PAD ? 

b. Apa saja faktor pendukung Implementasi Kebijakan sudah berjalan 

baik tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga 

dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Impelementasi Kebijakan 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. 



10 
 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan 

penghambat terhadap Implementasi Kebijakan tentang Retribusi Tempat 

Pariwisata dan Olahraga dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  di 

Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kegunaan aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai 

berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Kegunaan aspek teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dan memperkaya wawasan ilmiah dalam ilmu administrasi 

publik yang berkaitan dengan studi implementasi kebijakan publik . 

2. Aspek Praktis 

Kegunaan aspek praktis dari hasil penelitian ini yatu diharapkan sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sukabumi dan dapat memebrikan kontribusi positif bagi Dinas Paiwisata 

Kabupaten Sukabumi. 


