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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya potensi dari penyebrangan air yang 

ada di Kabupaten Kediri, yang selama ini belum dapat dimaksimalkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kediri yang dapat mendongkrak sumber Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kediri. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 22 Tahun 

2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air dibuat oleh Pemerintah Kabupaten 

Kediri sebagai usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi penyeberangan 

air yang ada di Kabupaten Kediri, agar lebih maksimal sehingga mampu 

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri dari sektor 

pengelolaan jasa penyeberangan, terutama pada retribusi penyeberangan air serta 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa penyeberangan bagi masyarakat Kabupaten 

Kediri.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kediri, dan subjek dari penelitian 

adalah dinas yang terkait dengan penyeberangan air yaitu Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kediri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini berfokus pada implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Kediri No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelengaraan di Air. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara 

dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang di dapat dari instansi yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah mereduksi data yang telah di dapat pada saat penelitian, menyajikan data 

dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti bagaimana pemerintah 

menyelenggarakan pelayanan jasa penyeberangan yang ada di Kabupaten Kediri 

dalam rangka peningkatan pelayanan jasa Penyeberangan bagi masyarakat Kediri. 

Dengan diimplementasikannya Perda Penyelenggaraan penyeberangan air, 

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap penyelenggaraan pelayanan Jasa 

penyeberangan di Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan tertib dan mampu 

memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kediri. Dampak yang terjadi 

dalam implementasi penyeberangan di air adalah adanya pembangunan dalam hal 

jasa penyeberangan terutama pada fasilitas penyeberangan dari kapal, jalan, 

dermaga serta penunjang keselamatan dan dampak yang terjadi dalam pemerintah 

Kabupaten Kedri, adanya peningkatan retribusi dari jasa penyeberangan sehingga 

dapat menambah hasil pendapatan asli daerah yang mana mempunyai dampak 

untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khusunya masyarakat 

Kabupaten Kediri. 

Kata kunci: penyeberangan Air, Kebijakan Publik, Implentasi 
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by the potential of existing water crossing in Kediri, 

which has not been maximized by the Kediri district government to increase 

regional revenue source Kediri. Kediri District Regulation No. 22 of 2011 about 

retribution Water Crossings were made by the Government of Kediri, in an effort 

to optimize the management of potential water crossings in the district of Kediri, 

for more leverage so as to increase income sources Kediri regency of the service 

management sector crossings, especially at water crossings levy and to improve 

the quality of services for people crossing Kediri 

 

This study uses qualitative research with case study approach. The research 

location is situated in Kediri, and the subject of the research is related to the 

department that water crossings Dinas Perhubungan Kediri and Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri. This study focuses on the implementation 

of Regulation Kediri No. 22 of 2011 concerning the organization Retribution in 

the water. The data used in this study are primary data obtained from interviews 

with sources and secondary data obtained from the documents obtained from the 

relevant agencies. Data analysis technique used is to reduce the data already in the 

can at the time of the study, presenting the data in the form of a brief description 

in the form of narrative text, and conclusion. 

 

Results of this study was intend to investigate how the government organizes 

services crossing in Kediri in order to improve services for people crossing Kediri. 

With the implementation of the Implementation Regulation of water crossings, 

Kediri Regency Government Services ministry hoped the crossing in Kediri can 

walk in an orderly manner and is able to provide excellent service to the 

community Kediri Impacts that occur in the implementation of crossings in the 

water is their development in terms of the services facility crossings especially at 

crossings of ships, roads, docks and supporting safety and impacts that occur in 

the District Kedri government an increase in the levy of service crossings so as to 

add to the local revenue which would have the effect of development and service 

to the community especially Kediri Regency society. 

 

 

Keywords: Water crossings, Public Policy, Implementation 

  



11 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Jembatan merupakan salah satu sarana yang menunjang dalam kegiatan masyarakat yang 

wilayah atau daerahnya dibagi dua atau terbelah oleh aliran sungai sehingga diperlukanya jembatan 

penyeberangan dalam menunjang kegiatan bertransportasi atau kegiatan yang dilakukan sehari hari 

oleh masyarakat dimana jembatan menghubunkan dua wilayah tersebut. 

Diwilayah Jawa Timur beberapa daerah dilintasi sungai berantas sehingga diperlukan 

jembatan penyeberangan dalam menghubungkan dua wilayah yang dibelah oleh sungai berantas. 

Wilayah yang dilewati sungai berantas begitu sangat panjang dan luas sehingga diperluakan biaya 

yang tidak begitu murah dalam pembangunannya dan tidak semua wilayah dibangun jembatan. 

Dalam hal ini diperlukan jembatan alternatif yang aman dan murah untuk menghubungkan wilayah 

tersebut sehingga diperlukan penyeberangan berupa alat trenaportasi air untuk menyeberangani 

sungai berantas. 

Transportasi merupakan salah alat bantu masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari hari, 

baik berupa transportasi milik umum atau milik pribadi. Transportasi umum merupakan 

transportasi milik pemerintah daerah, pusat atau milik perusahaan tranportasi milik pribadi yang 

memiliki ijin trayek jalan baik tranportasi darat, air dan udara. 

Dalam hal ini transportasi air merupakan salah satu alat bantu bagi masyarakat dalam 

memudahkan dalam pekerjaan, tranportasi air di butuhkan masyarakat berada di daerah yang luas 

wilayahnya daerahnya yang terbagi dengan laut ataupun sungai sehingga masyarakat membutuhkan 

transportasi di air berupa kapal, baik kapal laut maupun kapal sungai guna dapat memudahkan 

perjalanan ataupun penyeberangan. 

Di Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang wilayahnya di lewati oleh sungai 

berantas, dimana wilyah Kabupaten Kediri terabgi menjadi dua bagian yaitu bagian barat dan 

bagian timur yang wilayahnya di bagi oleh sungai berantas sehingga perlu adanyaa penyeberangan 

air. Bagian Barat merupakan daerah pegunungan yang wilayahnya subur akan pertanian dan 

peternakan serta terdapat tempat tempat wisata sehingga banayak potensi diwilayah barat sungai 

yang lebih diperhatikan karena wilayah tanah yang subur wilayah garis pegunungan yang panjang.  
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Diwilayah Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kediri dimana pasar dan 

perekonomian lebih berkembang sehingga perlu adanya penyeberangaan air guna menunjang 

peningkatan perekonomian daerah dan suatu hubangan yang baik antar wilayah di Kabupaten 

Kediri sehingga terciptanya masyarakat yang toleran berdampingan dan serta peningkatan 

pembangunan daerah yang merata. 

Dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan daerah diwilayah Kabupaten Kediri 

yang lebih baik dibutuhakan peran masyarkat lokal dan pemerintah untuk memberikan pelayanan 

publik di bidang tranporasi penyeberangan air, ini ditujukan untuk terwujudnya pembangunan yang 

merata serata peningkatan perekonomian yang lebih baik dan pelayanan yang berkualitas kepada 

masyarakat dan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.  

Dalam otonomi daerah yang berkelanjutan pemerintah seharusnya memberikan sebuah 

terobasan dalam transportasi dalam penyeberangan baik berupa kapal maupun pembuatan jembatan 

sehingga masyarakat dapat mengakses daerah disisi seberang yang lain sehingga akan terciptanya 

roda ekonomi dan roda pembangunan yang merata. Begitu luasnya wilyah Kabupaten Kediri yang 

di lewati aliran sungai berantas membuat masyarakat memilih membangun trasportasi berupa kapal 

sederhana untuk guna penyeberangan karena dinilai lebih hemat anggaran dan lebih cepat untuk 

membangun penyeberangan meskipun dinilai banyak kekurangan dalam hal tranportasi ini. 

Pemerintah Kabupaten Kediri membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang Peraturan 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyeberangan di Air sehingga 

pemerintah Kab.Kediri dapat mengontrol tentang jasa penyeberangan ini dan pemerintah dapat 

menjadikan kapal sederhana ini sebagai aset daerah yang di lindungi sehingga pengguna jasa atau 

pengelola ini dapat dikenakan pajak atau retribusi daerah guna dapat memberi bantuan dana 

perawatan kapal yang sebenarnya kapal tersebut sumber pendapatan pemerintah daerah maupun 

masyarakat pengelola trasportasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah 

dapat memberi lebih anggaran untuk pembangunan masyrakat di sekitar penyeberangan serta 

memberi santunan kepada korban kecelakaan yang meninggal akibat kecelakaan penyeberangan. 

Dalam penyelenggaraan perda tersebut tentunya pemerintah mempunyai andil yang sangat 

besar terutama dalam implementasi di masyarakat, dalam hal ini pemerintah selaku aktor dalam 

implementasi kebijakan tersebut tentunya mempunyai kewenangan dalam melakukan implementasi 
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di lapangan secara langsung sehingga pemerintah harus memberikan pengarahan kepada 

masyarakat khususnya pengelola penyeberang air. 

Pada dasarnya pemerintah selaku pembuat kebijakan dan selaku aktor dalam implementasi 

kebijakan perda tersebut harus mempunyai korelasi dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan 

penyeberang air dan pengelola pengelola tempat penyeberangan air sehingga agar tidak terjadi 

konflik. 

Peran masyarakat dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan karena dalam implementasi 

kebijkan publik masyrakat sebagai orang-orang yang dapat mengawasi bagaimana kebijakan 

tersebut di implementasikan apakah kebijakan perda tersebut sudah sesuai atau tepat pada 

sasarannya atau belum sehingga pemerintah dapat mengevaluasi perda tersebut. Dalam kaitan 

implementasi perda No.22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberang air dalam implementasinya di 

lapangan banyak sekali pengelola yang masih nakal yang tidak memperdulikan keleselamatan 

pengguna jasa dan tidak taunya tentang perda retribusi penyeberangan tentunya sangat di 

sayangkan apakah pemerintah sudah benar-benar memberikan pemberitahuan atau penyuluhan 

kepada pengelola atau belum atau tidak ada tinadakan sanksi kepada pengelola nakal yang tidak 

mematuhi aturan perda tersebut dan apakah ada kelompok  elit lokal tertentu yang memiliki 

kepentingan pribadi dimana dalam hal ini berkaitan langsung dengan dana retribusi yang masuk 

pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri.  

Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi perda No.22 Tahun 2011 tentang 

penyeberang air dimana seharusnya pemerintah memberi jembatan penyeberangan atau pemerintah 

memberi bantuan kepada pengelola penyeberangan air dimana kalau dilihat penyeberang ini sudah 

ada sejak zaman belanda atas dasar keinginan dan sewadaya masyarakat di sekitar yang 

menginginkan adanya penghubung antara dua wilayah yang terpotong oleh sungai dari hal ini 

pengelola penyeberang dimana hasil pendapatan dari penyeberangan di miliki oleh masyarakat di 

sekitar dari hal ini kenapa pemerintah malah membuat perda tersebut apakah yang sebenarnya 

tujuan dari pemerintah tersebut dan seberapa besar potensi pendapatan retribusi tersebut dalam 

menunjang PAD Kab.Kediri.  

Dari uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : TRASPORTASI SUNGAI DI KABUPATEN KEDIRI 
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PASCA IMPLEMENTASI PERURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

1 Bagaimana implementasi perda No 22 Tahun 2011 di Kabupaten Kediri? 

2 Bagaimana dampak perda No 22 Tahun 2011 terhadap transportasi sungai di 

Kabupaten Kediri? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitan 

1. Untuk mengetahui implementasi perda tersebut apa sudah tepat sesuai tujuan perda ini 

dibuat apa belum. 

2. Mengetahui apakah hasil retribusi mempunyai pengaruh atau mempunyai dampak pada 

pembangunan di penyeberangan sungai di Kabupaten Kediri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang civil society dan partisipasi politik, analisis 

kebijakan, politik lokal dan otonomi daerah   melalui media luar ruang. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 

mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahan. 

2. Mampu memberikan informasi mengenai gambaran yang nyata  terjadi di lapangan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dan dapat 

berguna bagi para pihak yang berminat terhadap masalah ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Konsep dan Teori 

2.1.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanana kepada 

masyarakat. Kebijakan yang di berikan agar tugas pelayanan yang di berikan lebih terarah, serta 

mempunyai aturan dan tujuan yang jelas. Secara estimologi istilah kebijakan dari bahasa yunani 

yaitu “polis” (negara-kota), kemudian masuk kedalam bahasa latin “politia” (negara) dan bahasa 

inggris “ policie” (kebijakan) dan “politic” (politik)1. Pendapat lain yang memaknai kebijakan 

dalam 4 aspek sebagai berikut Kebijakan yang diterapkan secara subyektif yang dalam operatifnya 

merupakan2 : 

1. Suatu penggarisan ketentuan 

2. Bersifat pedoman, pegangan , bimbingan, untuk mencapai dalam kesepakatan dalam 

maksud/cara/sarana  

3. Bagi usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi  

4. Sehingga terjdi dinamika gerakan yang terpadu, sehaluan dan seirama dalam 

mencapai tujuan tertentu 

 

Kebijakan dalam pengertian itu terkait dengan antara lain kepandaian, kemahiran seseorang 

yang memiliki otoritas dalam mengelola kekuasaan yang dimiliki. Kebijakan merupakan suatu 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan suatu pekerjaan. 

Kepemimpinan dan cara bertindak dalam pengelolaan organisasi atau penyelenggaraan pemerintah 

diserta dengan mewujudkan cita-cita, visi, misi, tujuan prinsip dan nilai – nilai yang di anut 

merupakan dari unsur penting dalam penyelenggaraan kebijakan. 

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose 

to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak 

                                                           
1 wiliam N Dunn,1999.,Analisis Kebijakan Publik.,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm.10.  
2 Suradinata Ermanya,1996, Organisasi dan Menagemen Pemerintahan dalam Kondisis Era Globalisasi, Bandung: Ramadhan, 

Hlm. 192. 
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dilakukan)3. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan 

“tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di 

samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik 

karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 

sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil 

oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan 

Plano yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan 

secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam 

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 

David Enston memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of 

values for the whole society”.4 Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem 

politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk 

pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in 

a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem 

politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu 

titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat 

sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang 

berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan 

publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau 

peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan 

                                                           
3 M Irfan Islamy, 2004, Prinsip – prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi aksara, Hlm. 19. 
4 Budi  Winarno.,2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik.,Jakarta: Erlangga, Hlm .19. 
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memaksa. 

2.1.2 Evaluasi Kebijakan 

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level 

yang akan dicapai. Dari segi waktu evaluasi, ada yang menggolongkan menjadi evaluasi preventif 

kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan. Implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan 

program. Adapun cara penyusunan program, menurut Mazmanian dan Sabatier, adalah dengan 

mengikuti beberapa langkah berikut: 

1. mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi,  

2. menegaskan tujuan yang hendak dicapai dan  

3. merancang struktur proses implementasi. 

Di pihak lain, untuk mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar, 

menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan pisahkan 

masalaqh dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis. 

2. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulkan data 

kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis. 

3. Kajilah hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi 

yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan berbagai variabel seperti 

komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan 

penduduk dan efektivitas manajemen. 

4. kembangkan solusi-solusi alternatif. 

5. Perkirakan solusi yang paling layak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terterapkan 

(aplicable) untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif. 

6. Pantaulah terus umpan-balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan 

yang perlu diambil berikutnya. 

Menurut Dunn ada 6 kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yaitu :  

1. efektivitas, mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan;  
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2. efisiensi (efficiency), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan 

tingkat efektivitas tertentu;  

3. kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal;  

4. pemerataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran 

kebijakan publik;  

5. ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang 

melandasi tujuan-tujuan tersebut;  

6. responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas.  

2.1.3 Implemetasi Kebijakan 

Dalam menelaah suatu proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu implementasi 

kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Dunn bahwa “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan 

pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”5. Pengertian 

implementasi kebijakan menurut Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.6 

Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek 

yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.7  

“Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari 

pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana 

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”  

 

Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah kebijakan tersebut 

diimplementasikan, maka peneliti menegemukakan pengertian pelaksanaan kebijakan yang 

dikemukakan oleh Van Meter dan Horn bahwa implementasi kebijakan mempunyai pengertian 

sebagai berikut :8 

“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijakan sebelumnya.”  

 

                                                           
5 Ibid.,hlm 20 
6 Riant  Nugroho D, 2003.,Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia, Hlm .139. 
7 Solichin Abdul Wahab, 2002, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implemantasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi 

Aksara, Hml.146. 
8Budi  Winarno,Op.cit, Hlm .146. 
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Implemntasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas oleh karenanya mengutip 

pernyataan Lester dan Stewart yang mengemukaan tentang implementasi kebijakan sebagai 

berikut9 : 

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang dinginkan.”  

Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat dari kebijakan yang 

dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan menujukkan karakteristik, struktur-

struktur dan hubungan-hubungan antara faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

publik. Mengutip pernyataan Mater dan Horn, mengemukaan bahwa kebijakan dapat digolongkan 

dalam dua (2) karakteristik yang berbeda yaitu10 : 

1 Jumlah perubahan yang terjadi saat proses implementasi kebijakan berlangsung. 

2 Sejauh mana konsensus meyangkut tujuan antara pemeran dalam proses implmentasi. 

Pengertian implementasi kebijakan juga dirumuskan sebagai berikut11 : 

“Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan 

(biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, 

pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden).”  

 

Pengertian implementasi juga dikemukakan oled Edward III yaitu sebagai berikut12 : 

“ Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan 

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyrakat yang 

dipengaruhinya.” 

 

Konsep Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang 

luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasai, prosedur dan teknik 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang 

diinginkan. Implementasi adalah sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau 

seperangkataktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. 

Sementara itu Van Meter dan Van Horn (1975) membatasi implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakantindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 

                                                           
9 Ibid., hlm.101. 
10 Ibid., Hlm.106 
11 Solichin Abdul Wahab, op.cit, Hlm 64 
12 Ibid., Hlm 125 
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mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 

kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan. 

Terdapat tiga elemen sistem kebijakan salah satunya adalah pelaku kebijakan (policy 

stakeholder) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil 

didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah13. 

Sistem kebijakan berisi proses bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif 

dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan didalam prakteknya (implementasi).  

Dalam studi implementasi, menyabutkan bahwa dewasa ini ilmuwan politik yang mengkaji 

kebijakan publik semakin meningkat, namun masih relatif sedikit yang diketahui orang mengenai 

proses implementasi kebijakan.14 Keadaan ini akan berdampak negatif dalam dua hal. Pertama, hal 

ini tentu saja merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses 

kebijakan. Kedua, kondisi ini akan lebih mendorong terjadinya kesempatan/peluang untuk memberi 

saran yang kurang baik pada para pembuat kebijakan. Kekurang pahaman terhadap implementasi 

kebijakan mendorong para pengamat segera mengaitkan kegagalan suatu kebijakan dengan 

perencanaan yang tidak memadai atau tidak memadainya program itu sendiri ketika mereka 

dihadapkan dengan suatu program yang tidak berhasil. Oleh karena itu studi implementasi 

menambahkan suatu dimensi baru kepada analisis kebijakan. Hal ini memberikan suatu 

pemahaman baru tentang bagaimana suatu sistem berhasil atau gagal dalam menterjemahkan 

tujuan-tujuan kebijakan secara umum kedalam pelayanan-pelayanan publik yang nyata dan 

bermakna bagi para peminat politik dan pembuat keputusan. 

Implementasi yang efektif membutuhkan rantai komando yang baik dan kapasitas untuk 

mengkoordinasikan dan mengontrol yang baik. Lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang 

sempurna: 

1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu. 

2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan 

3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan 

                                                           
13 wiliam N Dunn, Op.cit, 
14Budi Winarno.Loc.cit. 
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4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan di antara organisasi 

5. Bahwa tidak ada tekanan waktu   

2.1.3  Model Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Merilee S. Grindle “Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, 

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Di sini Grindle telah 

meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada 

banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan 

diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan 

menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat 

tergantung pada implementability dari program tersebut. Keberhasilan implementasi menurut 

Merilee S. Grindle15 dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 

konteks implementasi (context of implementation).  

Dalam isi kebijakan (content of policy) menyangkup:  

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan; 

3. Derajat perubahan yang diinginkan; 

4. Kedudukan pembuat kebijakan; 

5. Siapa pelaksana program 

6. Sumber daya yang dikerahkan. 

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup : 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 

2. Karateristik lembaga dan penguasa 

kepatuhan dan daya tanggap. 

                                                           
15 Merilee S. Grindle,1980, Politic and Policy Implementation in the third world, Princetone University Press. 
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 Bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat 

perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya 

yang dilibatkan. Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan 

strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. 

Sebagaimana terlihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.1 

Model Implementasi Grindle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Grindle dalam Subarsono,2005.hlm 93 

2.1.5 Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. 

Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan 

politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai 

organisasi yang menguasai pemerintahan. 

Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan kepentingan antar 

individu. Sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri 

dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terealisasi karena memiliki 

bargaining yang tinggi. 
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Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond adalah meliputi : 

1. Kelompok Anomic ; 

kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya 

seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok 

ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, 

seperti, demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dll. 

2. Kelompok Non Assosiasional ; 

kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak 

terorganisir dan kegiatanya bersifat temporer (kadangkala). Wujud kelompok ini antara lain adalah 

kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala 

melalui individu-individu, kepala keluarga dan atau pemimpin agama. 

3. Kelompok Institusional ; 

kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi 

kepentingan.Contohnya, Partai politik, korporasi bisnis, Badan legislatif, Militer, Birokrasi, dan 

lain-lain. 

4. Kelompok Assosiasional ; 

kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan 

anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal.Contoh lembaga ini adalah Serikat 

Buruh, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. 

2.2    Penelitian Terdahulu 

Masalah tentang Pendapata Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang penting untuk di kaji 

karena PAD merupakan merupakan tonggak dalam terlaksananya pembangunan daerah yang 

berkelanjutan sehingga dapat memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih 

baik. Implementasi perda No.22 Tahun 2011 adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kediri 

untuk menggali potensi daerah dari sektor retribusi pelayanan penyeberang air dari hal ini ada 

beberapa acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No  NAMA JUDUL 

PENELITIAN 

TAHUN JENIS 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 
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1 RIO BAGUS 

FIRMANSYAH 

AL RASYID 

  

KUALITAS 

PELAYANAN 

TRANSPORTASI 

PUBLIK  (Studi 

Deskriptif tentang 

Kualitas Pelayanan 

Jasa Angkutan 

Umum Perum  

Damri Unit 

Angkutan Bus 

Khusus Gresik-

Bandara Juanda) 

 

 2015   Kualitatif 

dikriptif  

 

Pelayanan 

Angkutan 

Umum milik 

negara yaitu 

bus Damri 

khusu 

angkutan 

gresik – 

bandara 

juanda 

2 Zadit Taqwa   PROSTITUSI 

DALAM 

KEBIJAKAN 

SOSIAL 

PEMERINTAH 

(Hambatan 

Implementasi 

Perda No.7 Tahun 

1999 dan Perda 

No. 2 Tahun 2012 

di lokalisasi Dolly 

dan jarak keluraha 

putat jaya 2012-

2013  

 2013  Kualitatif 

diskriptif 

Menyoroti 

tentang apa 

saja yang 

menjadi 

penghambat 

implementasi 

kebijkan 

perda No.7 

tahun 1999 

dan perda No. 

2 Tahun 2012 

di Lokalisasi 

Dolly dan 

Jarak 

 

Dari penelitian terdahulu ada beberapa kesamaan dalam meneliti yaitu dalam konteks 

implementasi kebjikan publik dimana penelitian terdahulu menggambarkan tentang bagaimana 

implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dan dianalisis. 

Kelebihan dari penelitian ini terdapat pada bagaimana analisis implementasi kebijakan publik 

pada perda  No 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangan air dimana peneliti menganalisis 

bagaimana proses terbentuknya kebijakan tersebut, kapan terlaksananya kebijakan tersebut, 

bagaimana aksi dari implementasi tersebut, dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijkan 

tersebut khususnya pada masyarakat di dekat penyeberagan dan bagaimana pula dampak bagi 

pengelola tempat penyeberangan, sehingga mengetahui ada hubungan timbal balik atau tidak pada 

implementasi tersebut dan apakah ada kepentingan kelompok tertenttu yang memiliki kepentingan 

pribadi di dalam kebijakan maupun implementasi kebijakan tersebut. 

Dari hal ini begitu pentingnya penelitian ini dilakukan melihat bahwa sungai berantas dan 

tempat penyeberangan mempunyai fungsi yang sangat luar biasa bagi masyarakat sehingga dapat 

mengetahui bagaimana apa yang sebenarnya terjadi yang masyarakat dan pemerintah inginkan dari 
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perda tersebut serta dapat mengetahui peran retribusi penyeberangan bagi PAD Kabupaten Kediri 

dilihat begitu banyaknya penyeberangan dan pengguna penyeberangan dan melihat dampak yang 

terjadi pada masyarakat di sekitar penyeberangan, pengguna dan pengelola.  

2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari sumber masalah pendapatan asli 

daerah (PAD) Kabupaten Kediri dari sektor retribusi, dimana sektor retribusi sangat memiliki 

pengaruh dalam pendapatan asli daerah. Kebijiakan adalah keputusan yang menggariskan kerangka 

tindakan yang di arahkan kepada tujuan-tujuan tertententu secara efektif dan efisien. Tujuan 

kebijkan menetapkan tentang perda No 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangan di air 

adalah sebagai upaya untuk menjamin adanya sumber pendapatan asli daerah yang asli dan terukur 

dari pelayanan penyeberangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri. 

Dalam hal ini perda No.22 tahun 2011 kabupaten kediri tentang retribusi penyeberangan 

sebagai sumber peraturan daerah  yang mempunya pengaruh terhadap implementasi kebijakan 

dimana pengaruh tersebut dapat berupa faktor pendorong dang faktor penghambat kebijakan dan 

dapat mempengaruhi dampak perubahan pada masyarakat   yang menghasilkan kebaikan pada 

penerimaan atau pendapatan pada masyarakat atau pemerintah terutama Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari sektor retribusi 

Gambar 2.3 
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Sumber: data diolah,2014 

Dalam kerangka berfikir ini dapat di jelaskan sebagai berikut : 

Dalam hal ini sumber dari kebijakan ini adalah penyeberangan air yang berdiri sejak masa 

penjajahan belanda dimana penyeberangan ini mempunyai fungsi jembatan penghubung antara dua 

wilayah yang terputus oleh aliran sungai berantas setelah munculnya UU tentang otonomi daerah 

dari hal ini muncul kebijakan perda No 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangan di air 

kebijakan ini di implementasikan di mana implementasi akan memunculkan faktor pendorong dan 

penghambat dalam pelaksanaannya dan juga mepunyai dampak pada masyarakat serta 

menimbulakan perubahan di masyarakat. Dalam implementasi perda tersbut yang dicari retibusi 

penyeberangan sehingga retribusi penyeberangan tersebut dapat menjadi pendapatan asli 

Kabupaten Kediri. Dari sini kerangka berfikir di fokuskan di dampak implementasi dan 

menganalisi bahwa perda ini sudah tepat sasaran atau belum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini mengunakan penelitiaan kualitatif yang berakar pada latar alamiah sebagai 

kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, serta 

mengadakan analisis data secara induktif. Selain itu pada penelitian kualitatif mengarahkan sasaran 

pada usaha menemukan teori dari dasar, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta memiliki 

seperangkat untuk memerikasa keabsahan data dan rancanagan penelitiannya bersifat sementara.16 

Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian 

pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, 

dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori dari hasil penelitian terdahulu.  

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok Manusia atau suatu obyek suatu 

kondisi suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini 

untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual & akurat mengenai 

fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang diambil peneliti adalah 

dengan menggunakan metode “indepth interview”. Yaitu wawancara secara mendalam dengan 

sumber atau responden. Wawancara dengan cara mendalam ini dimaksudkan untuk lebih 

memfokuskan persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian17. Sebagai suatu metode ilmiah, 

metode wawancara secara umum dan wawancara secara khusus, lazim digunakan untuk melacak 

berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

 HB Sutopo dalam Metodologi Penelitian Kualitatif menjelaskan penelitian kualitatif 

cenderung bersifat kontekstual, yang hasilnya tidak mudah digeneralisasikan hanya dengan patokan 

pemaksaan terhadap sesuatu yang bersifat khusus. Dengan kata lain Sutopo mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif ini menggunakan cara berpikir induktif18. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian deskriptif selanjutnya lebih ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif 

tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti19. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

                                                           
16 HB Sutopo,2002,Metode Penelitian Kualitatif, Surakrta: UNS Press. 
17 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitataif, Yogyakarta: LKIS, hal.133. 
18 Ibid., hlm 78. 
19 Hadari Nawawi, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,  
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dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dipergunakan untuk mengetahui tentang 

Analisis implementasi Kebijakan Perda No 22 Tahun 2011 Tentang retribusi Penyeberangan di Air 

di Kabupaten Kediri Sebagai Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik Penyeberangan Air. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Kediri untuk implementasi  perda No 22 

Tahun 2011 Tentang Retribusi di Penyeberangan air terutama implementasi di lapangan tentang 

perda tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tempat penyeberangan air di wilayah Kabupaten 

kediri yaitu daerah aliran sungai berantas dari perbatasan Kabupaten Tulung Agung sampai Kota 

Kediri.  

Lokasi ini sangat strategis dimana penyeberangan ini dinilai sebagai penyeberangan yang tua 

dalam artian sebagai awal mula dari penyeberangan air sehingga lokasi ini sangat tepat dalam 

penelitian tentang implementasi perda No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangan di air. 

Serta lokasi peneleitian ini dilkukan di pada Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kediri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam hal ini Peneliti 

mengkaji Dokumen atau arsip yang dibutuhkan dalam sumber data penelitian.  

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan di fokuskan kedalam bagaimana implementasi perda yang di kelurkan 

oleh pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan, dampak sosial yang muncul di masyarakat sekitar 

penyeberangan serta bagaimana apakah ada kelompok kepentingan didalam implementasi ini yang 

memiliki kepentingan pribadi karena dapat dlihat retribusi penyeberangan ini sangat begitu luar 

biasa. 

Dengan di keluarkannya perda No 22 Tahun 2011 Tentang retribusi Penyeberangan di Air di 

kabupaten kediri, maka penelitian ini ditujukan kepada pemerintah kabupaten kediri guna dapat 

memberikan evaluasi ataupun masukan kepada pemerintah ataupun peneliti berikutnya agar dapat 

meliahat secara nyata bagaimana kondisi dilapangan secara nyata agar pemerintah dan peneliti 

berikutnya dapat menindak lanjuti bagaimana implementasi ini berdampak positif  dan negatifnya 

bagi masyarakat sekitar dan pemerintah. 

                                                                                                                                                                                                
, hal.31. 
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Fokus dalam penelitian ini difokuskan dalam model implentasi Grindle dimana dalam 

implenetasi tersebut ada isi kebijakan yaitu: 

1. Kepentingan kelompok sasaran dalam penyeberangan air disungai berantas diwilayah 

Kabupaten Kediri. 

2. Tipe manfaat yang dihaslikan dalam penyeberangan air tersebut 

3. Derajat perubahan yang diingikan dalam penyeberangan air 

4. Letak pengambilan keputusan dalam Peraturan Daerah tentang penyeberangan air 

5. Pelaksanaan program Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 

6. Sumberdaya yang dilibatkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 

2011 

Dan juga fokus penelitian ini difokuskan pada Lingkungan Implementasi: 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah tentang penyeberangan air diwiliyah Kabupaten 

Kediri 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa dalam dan penguasa dalam implementasi 

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dan dan masyarakat dalam implentasi 

kebijakan 

Selain fokus dalam implementasi kebijakan dalam penelitian ini juga akan difokuskan dalam 

hasil dari kebijakan merupakan dampak dari implenetasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang penyeberangan air. 

3.4 Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai 

masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian 

kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual.  

Dalam penelitian kulitatif, informan di pilih secara purposive yaitu cara penentuan informan 

yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu dan bersifat snowball 

sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit,lama-lama 
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menjadi besar. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu20. 

1. Panitia Khusus (pansus) V DPRD Kabupaten Kediri dibagian perundang undangan 

ibu Andriani sri sulistiyo rini,SH (Kasubag kajian perundang-undangan seketariat 

DPRD Kab. Kediri)  

2. Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari  fraksi partai PAN Bapak Muhaimin  

3. Dinas perhunbungan Kab.Kediri Drs. Rifai MM Kabid angkutan dishub Kab.Kediri 

4. Masyarakat sekitar penyeberangan air 

5. Pengemudi atau pengelola tempat penyeberangan Air  pak Tempur (65) pengelola 

penyeberangan milik pemerintah dan Suyani (54 tahun) Pengelola tempat 

penyeberangan air milik swasta 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu: 

1). Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui 

wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini 

pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling . Purposive sampling  yaitu 

penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi. 

2). Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. Study dokumen yaitu peneliti menggunakan bahan-bahan tertulis yang 

mendukung penelitian. Dalam pemlihan data sekunder dalam penelitain ini berupa dokumen 

peraturan daerah Kabupaten Kediri tentang penyeberangan air  dan dokumen-dokumen 

lainnya yang diperlukan dalam penelitian.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1) Interview/ wawancara: 

                                                           
20 Lexy J. Moleong,2002, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Hal 6. 
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Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya/ pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan panduan wawancara (interview guide). Disini peneliti menggunakan metode 

indepth interview. Dalam wawancara peneliti memberikan pertanyaan terhadap resopnden dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan tentang penyeberangan air yaitu penyeberangan sungai 

berantas diwilayah Kabupaten Kediri. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data 

utama dalam penelitian ini. 

2) Observasi: 

Observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku 

dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ yaitu sesuai pengamatan kejadian dalam 

situasi alamiah (naturalistic) walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi 

eksperimental dengan tujuan empiris.21 Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian deskriptif, observasi berguna untuk 

menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini 

adalah observasi mengenai penyeberangan air di wilayah sungai berantas Kab. Kediri. Hasil 

pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam penelitian.  

3). Metode Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari 

dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa 

gambar, peraturan daerah nomor 22 tahun 2011, dan dokumen lainnya yang dapat membantu 

mempercepat proses penelitian. 

3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analsis data yang bersifat kualitatif. Analisis data 

iniberasal dari metode yang telah digunakan peneliti seperti wawancara, observasi dan dokumentasi 

maupun data–data yang disaring dari indikator–indikator penelitian yang telah ada. Penelitian ini 

tentu tidak valid jika ada fakta–fakta dilupakan yang didapat dilapangan penelitian. Serta hasil dari 

penelitian yang kritis konsrtuktif untuk mendapatkan hasil yang berbobot. Karena penelitian ini 

                                                           
21 Lexy J. Moleong,2002, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Hal 118. 
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memiliki sifat kualitatif, maka langkah selanjutnya untuk melakukan peguraian hasil penelitian 

yang didapat melalui teknik dikriptif–analisis, yaitu pemaparan data yang lengkap dan mendalam. 

Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakkukan dengan cara induktif dan deduktif, dimana 

penyimpulan tidak hanya dalam satu arah, tetapi memperhitungkan premis mayor dan minor.22 

Sementara menurut michael Qnin “Qualitatif evolution method” analisis data adalah proses 

pengaturan urutan data dalam mengorganisasikan dalam satu pola, kategori dan urutan dasar. Hal 

ini membedakan dengan sebuah penafsiran. Pada analisis data juga terdapat  analisis yang 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan  dimensi uaraian yang ada.23 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Triagulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan  

(Kredibelitas/Validitas) dan konsistensi (realibilitas) data, serta bemanfaat juga sebagai alat bantu 

analisis data dilapangan. Kegiatan trigulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian hipotesis 

yang tidaklah sama dengan hipotesis penelitian kualitatif yang meerlukan dukungan teori. Trigulasi 

menurut Mantja Silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, 

seperti wawancara dengan beberapa informan. Kredebilitas analisis di lapangan dapat juga 

diperbaiki melalui trigulasi. Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data . ada tiga 

jenis teknik trigulasi24, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.  

1). Triangulasi Sumber 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Dalam 

triangulasi sumber yaitu menguji kredibitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti mencari data dari beberapa narasumber  

yang telah ditentukan sebelumnya sumber penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber 

terutama dengan narasumber yang berkaitan dengan penyeberangan air sungai berantas diwilayah 

Kabupaten Kediri. Dalam penggalian sumber data yang dicari peneliti mencari data dari beberapa 

sumber terutama pada sumber pada tingkat pemerintah khususnya sumber yang digali yaitu dari 

                                                           
22 Noeng Muhadjir, 1992, Metode Penelitian Kualitatif,Yogyakarta: Rake Sararin,Hlm 8. 
23Lexy Moleong,1999, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Rosadakarya, hlm 103. 
24 Sugionon,2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:  Alfabeta, hlm 274.  
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Dinas Perhubungan, DPRD Kabupaten Kediri, Pengelola Penyeberangan dan beberapa sumber 

yang berkaitan dengan penyeberanagan sungai. 

2). Triangulasi Teknik 

Dalam triangulasi teknik yaitu menguji kredebilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik data 

yang diperoleh oleh peneliti akan dicek kebenarannya dengan cara apa yang diperoleh dari 

wawancara, dokumentasi dan observasi bila dari teknik tersebut mengalami ketidak cocokan atau 

menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melkukan diskusi kembali kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data ana yang di anggap benar. dalam penelitian ini hasil data 

yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan pada penelitian 

penyeberangan air ini maka akan menghasilkan data yang mempunyai kredebilitas untuk 

memastiakan bahwa data yang diperoleh itu benar. peneliti melakukan wawancara pada dinas 

perhubungan, DPRD Kabupaten Kediri dan beberapa sumber. Peneliti melakukan pembelajaran  

dokumen peraturan daerah uang menyangkut tentang penyeberangan air di Kabupaten Kediri dan 

melakukan observasi mengamati langsung pada subjek penelitian yaitu ditempat penyeberangan 

air. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri 

Kabupaten Kediri, adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan 

berada di Kediri meskipun pemindahan pusat pemerintahan ke Pare telah lama direncanakan dan 

bahkan sekarang dibatalkan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang di utara, 

Kabupaten Malang di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di selatan, Kabupaten 

Madiun dan Kabupaten Ponorogo di barat, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Kabupaten 

Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km dengan 26 kecamatan.25 

Gambar 4.1 

 

 

4.1.1 Gambaran Umum Sungai Berantas 

Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) yang berasal dari simpanan 

air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di 

Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua manjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali 

Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Kali Brantas mempunyai Daerah Aliran Sungai 

(DAS) seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km mengalir 

melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata 

                                                           
25http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&lang=id tanggal 22-

11-2014 jam 10.53 
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mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. 

Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang termanfaatkan sebesar 2,6-3,0 

miliar m³ per-tahun.26 

Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur mengingat 60% 

produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Akibat pendangkalan 

dan debit air yang terus menurun sungai ini tidak bisa dilayari lagi. Fungsinya kini beralih sebagai 

irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota disepanjang alirannya. Adanya beberapa 

gunung berapi yang aktif di bagian hulu sungai, yaitu Gunung Kelud dan Gunung Semeru 

menyebabkan banyak material vulkanik yang mengalir ke sungai ini. Hal ini menyebabkan tingkat 

sedimentasi bendungan-bendungan yang ada di aliran sungai ini sangat tinggi. 

Dalam hal ini sungai berantas selain mempunyai aliran sungai yang yang dapat mengairi 

sawah, aliran sungai berantas berfungsi sebagai tempat perairan yang memiliki sumber hewani 

yang sangat mempuni yaitu perikan darat atau perikan didarat yaitu dengan metode kolam ikan 

dimana aliran air dapat digunakan untuk mengisi kolam ikan tersebut yang berdapak pada 

kehidupan roda ekonomi masyarakat.  

Dalam pemerintahan aliran sungai berantas juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik 

tenaga air dengan diberikan tanggul untuk menyimpan air lalu dialirkan kepembangkit listrik 

dijawa timur sendiri pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai berantas adalah 

bendungan lahor. Dalam pengolahan air minum pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) mengelola air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat sehingga kebutuhan pokok akan 

air minum dimasyarakat terpenuhi secara menyeluruh. 

4.1.2 Gambaran Umum Penyeberangan Sungai Berantas 

Penyeberangan merupakan suatu tempat dimana tempat ini sebagai Budaya baru terbentuk 

menggantikan budaya lama. Tetapi di atas permukaan air Sungai Brantas di Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur, masyarakat ternyata masih memanfaatkan kebiasaan kuno menyeberang sungai 

dengan perahu.27 

                                                           
26 http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas tanggal 22-11-2014 jam 10.53 

27 http://www.kediripedia.com/dewa-brantas-kapal-pengangkut-mobil-di-zona-waterfront/  22-11-2014 jam 10.53 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kelud
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru
http://id.wikipedia.org/wiki/Vulkanik
http://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
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Sungguh menarik mengamati betapa penyeberangan Sungai Brantas mengunakan perahu 

yang disebut tambangan, diyakini sudah ada sejak zaman Majapahit. Tambangan sebagai sarana 

transportasi telah melintasi ujian adaptasi sosial dan adaptasi teknologi selama sekian abad. 

Musim hujan yang berkepanjangan tahun lalu dan berlanjut hingga sekarang (juga disebut 

cuaca ekstrim), menjadikan debit air Sungai Brantas kini lebih besar. Warga menyatakannya, 

banyune kimplêh-kimplêh. Air melimpah. Arus air deras, meski tak sampai bergelora. Seperti 

halnya Sungai Bengawan Solo di Jawa, Sungai Brantas hilir di Kediri sudah membentuk dasar 

sungai yang dangkal melebar seperti piring, bukan berpalung berjurang seperti mangkuk. 

Ini terjadi akibat proses aluviasi, terikutnya bahan-bahan sedimen gunung mendangkalkan 

dasar sungai. Meski deras dan dalam oleh karena debit yang besar, arus air tetap tenang. Air tidak 

bergolak seperti sungai-sungai semacam Pekalen Sampean di wilayah timur, Jawa Timur sehingga 

bisa dijadikan arena olah raga arung jeram. 

Namun, justru berakar pada kondisi struktur fisik sungai semacam inilah, tradisi dan 

kebudayaan menyeberang sungai dengan perahu tambangan ini bisa terbentuk. Tambangan ini tak 

mungkin dioperasikan di sungai dengan air yang bergolak-golak. Tidak itu saja. Salah satu sentra 

kegiatan tambangan di zaman ini berada di Desa mayan dan maesan, Kecamatan keras,Kabupaten 

Kediri . 

Bisa jadi ini berhubungan dengan istilah jenis perahu payangan yang hingga kini merupakan 

sebutan bagi nama perahu besar penangkap ikan di desa-desa nelayan pantai selatan Jawa. 

pemimpin kegiatan perahu tambangan ini yang dikelola sebuah kumpulan orang, sejenis kerjasama 

bisnis. 

Tempat perahu ini beroperasi bisa ditemukan di ruas jalan raya Kediri-Tulung Agung, ruas 

jalan Kediri Tulungagung. Pada jarak tertentu di sepanjang jalan akan tampak papan pemberitahuan 

bergambar perahu, dan bertuliskan tambangan. Bisa ada tambahan tulisan, "24 Jam Roda 2. Ada 

teori, perjalanan perahu di Sungai Brantas ini bahkan menyusuri sepanjang alur Brantas dari Blitar 

hingga Surabaya. Itu antara lain menjelaskan mengapa ada gambar relief perahu di Candi Penataran 

di Blitar.28 

                                                           

28http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&lang=id tanggal 22-

11-2014 jam 10.53 

http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&lang=id
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Para penyeberang atau penumpang perahu ini adalah warga setempat yang memerlukan 

perjalanan lebih singkat. Sebenarnya kedua wilayah dihubungkan jalan raya di Tulungagung Atau 

di Kota Kediri namun bagi pengguna tertentu cukup jauh jarak yang harus ditempuh jika mereka 

harus menyeberang lewat jembatan. 

Sebab posisi jalan di lokasi ini membujur sejajar dengan posisi sungai. Jika orang hendak ke 

seberang sungai, maka harus berkendaraan menuju titik persinggungan sungai dan jalan berupa 

jembatan. Selisih antara melewati jembatan dengan jarak jika naik perahu tambangan ini sampai 12 

km. Untuk warga yang bekerja di Timur sungai terutama di wilayah sentra perdagangan dan 

pemerintahan yang menempuh perjalanan setiap hari, jarak itu terlalu jauh. 

"Biaya menyeberang dengan tambang Rp 1.000 satu sepeda motor dengan satu pengemudi, 

atau Rp 2000 jika ada pembonceng, cukup murah dibanding harus memutar lewat jembatan," 29 

Organisasi kerjanya sederhana saja. Perahu tambang ini kini sepenuhnya merupakan kegiatan 

ekonomi. Perahu tambang dikelola sebuah kelompok yang bergiliran jaga, atau giliran kerja. 

Lantaran banyaknya orang yang memerlukan pekerjaan dan nafkah, di perahu tambangan 

milik Pemda Kab Kediri misalnya, setiap orang peserta hanya mendapat giliran kerja tiga hari 

seminggu, dari tiga shift kerja 24 jam. 

Ini agar semua mendapat kesempatan mencicipi rejeki perahu tambangan. Ada juga milik 

perorangan atau milik swasta Kelompok kyai Subghan Sagil, bernama KT (Kelompok Tambangan) 

Margo Joyo, beranggotakan 11 orang dimana penyeberangan ini di kelola oleh warga sekitar 

penyeberangan dan dipimpin oleh salah satu kyai pondok pesantren terbesar diwilayah itu. 

Setiap shift ada tiga orang yang bekerja. Seorang mengendalikan dayung, sebagai kendali 

perahu. Dua orang lainnya, memegang tali, yang disebut tambang dalam Bahasa Jawa, dan menjadi 

asal nama tambangan itu. 

Tali atau tambang inilah yang mengikat perahu, supaya perahu tak akan pernah bergeser dari 

tempatya. Ada dua tali. Satu yang berada sedikit di at as permukaan air, yang menjulur 

menyeberang sari sisi sungai satu ke sisi sungai lain. Berfungsi sebagai pegangan dua operator 

pendorong tenaga. 

                                                                                                                                                                                                
 
29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri. Nomor. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyeberangan di Air. Bab VI. Pasal 

9. 
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Satu tambang lainnya berupa kawat baja, yang berfungsi sebagai semacam rel, dengan roda 

yang terus berjalan b olak-balik sepanjang proses penyeberangan. Kawat baja lainnya 

menghubungkan as roda dengan badan perahu. Ini menjadikan perahu tak pernah bergeser 

lokasinya, sehingga bisa merapat tempat ke lokasi dua dermaga di masing-masing sisi sungai. 

Dewasa ini perahu-perahu yang semula dari bahan kayu, telah berganti dengan perahu besi. 

Badan perahu berlunas tunggal, bertindak sebagai semacam ponton. Lambungnya dari bahan besi 

yang lebar, seperti struktur kapal feri roll on roll off (ro-ro). Baru sekitar setahun terakhir perahu ini 

dibuat, dengan biaya Rp 100 juta, dikerjakan di bengkel setempat. 

Menurut Suyani (54), sebagai pemimpin pengelola kelompok tambangan swasta, dirinya 

mewarisi bisnis ini dari ayahnya, yang kini karena sudah tua hanya sesekali ikut bekerja. Ayahnya 

itu, Pak To, juga mewarisinya dari kakek Suyani. 

"Jadi ini turun temurun di keluarga kami. Selain ayah, kakak ipar saya juga bekerja 

disini. Jadi ini bisa disebut usaha keluarga, ditambah warga desa lainnya".(suyani, 54 

pengelola penyeberangan swasta wawancara tanggal 1-12-2014). 

 

Artinya, perahu tambangan ini dengan demikian telah membentuk adaptasi teknologi, yang 

pasti amat berbeda dibanding teknologi tambangan zaman Majapahit. Namun ini tetap budaya yang 

sama dengan era itu. Adaptasi lainnya tentulah organisasi pengelolanya, yang kini berkembang 

sebagai usaha ekonomi kelompok warga. 

Sungai Brantas yang diyakini sangat penting sebagai pilar dua peradaban di wilayah ini, 

kerajaan Singosari disusul Majapahit, pasti kegiatan tambangan ini dulunya merupakan alat 

transportasi utama. 

"Ada teori yang mengemukakan perjalanan perahu di Sungai Brantas ini bahkan 

menyusuri sepanjang alur Brantas dari Blitar hingga Surabaya. Itu antara lain 

menjelaskan mengapa ada gambar relief perahu di Candi Penataran di Blitar," (Dwi 

Cahyono arkeolog Universitas Negeri Malang) 

 

Tambangan ini seperti menjelaskan tanda tanya, mengapa pada relief candi yang berdiri di 

kaki Gunung Kelud itu bisa ada gambar perahu. Relief itu bukan sekedar gambaran perahu kecil 

seperti perahu tambangan ini, namun malah perahu dengan deretan pendayung berjumlah 12 orang 

berderet di tepian perahu, ditambah gambar layar di atas perahu. Jika kita melihat sisa peradaban 

perahu seperti saat ini, maka bisa jadi dulunya di atas Sungai Brantas ini adalah pelabuhan besar 

dengan kapal-kapal besar, dengan layar besar, dengan bobot mati hingga puluhan ton. 
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Di lokasi tambangan itu mudah dijumpai berbagai benda purbakala seperti lumpang batu 

yang berada di tepi sungai. Ini bisa membawa tafsir lebih luas, tentang peradaban di tepian Brantas. 

Yakni, sebuah masyarakat agraris (lumpang batu, tanda alat pengolahan biji-bijian hasil panen), 

namun telah melakukan kegiatan produksi yang ditransportasikan hingga ratusan kilometer, boleh 

jadi sampai ke pesisir utara di pantai Surabaya masa kini.  

Angkutan Sungai, sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan jaringan 

transportasi darat yang terputus, kegiatan angkutan perahu yang mengangkut penumpang dan kargo 

melalui sungai dan perairan. mempunyai rute yang tetap dan jadwal regular, serta bangunan kapal 

yang berbentuk khusus. Angkutan sungai, diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, memberikan aksebilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan 

kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan, 

sepanjang daerah aliran sungai, serta berfungsi sebagai jembatan penyeberang dua wilayah yang 

terputus oleh aliran sungai.  

4.2  Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 

Tentang Retribusi Penyeberangan di atas air . juga mengingat Peraturan daerah Kabuoaten Kediri 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. 

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Sedangkan pada Peraturan Daerah No 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyeberangan di Air 

merupakan peraturan yang di buat Kabupaten Kediri Dalam mengupayakan penarikan Retribusi 

guna untuk memenuhi atau menambah kas daerah dan sebagai pelayanan di masyarakat terutama 

sebagai pelayanan penyeberngan. 

Sesuai dengan  Bab II Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut 

retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyeberangan orang/barang dengan 

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 yaitu: (1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.  

Pasal 4 yaitu Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di Air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dan juaga tercantum 

pada BAB III Pasal 5 yaitu golongan retribusi termasuk retribsi jasa usaha. 

Dari beberapa pasal di atas pemerintah Kab. Kediri mengupapayakan bahwa pemerintah 

mengelola retribusi penyeberangan dari penyeberangan yang di kelola pemerintah atau milik 

pemerintah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dan pihak swasta sesuai dengan BAB 2 

Pasal 2,3 dan 4. Penyeberangan milik pemerintah dan swasta sama-sama ditarik retribusi sesuai 

dengan BAB 3 pasal 5 yaitu dengan jenis retribusi jasa usaha dimana hasi retribusi akan masuk 

dalam kas daerah Kab.Kediri.  

  



41 
 

BAB V 

Tranportasi  Sungai di Kabupaten Kediri Pasca Implementasi Perarturan Daerah Nomor 22 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyeberangan Air 

5.3 Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 tentang Retribusi Penyebrangan 

Air Dipengaruhi OLeh 

5.1.1 Isi Kebijakan (Content of Policy) 

Berhubungan dengan konteks Kebijakan dalam implemetasi kebikajan model grindle yang di 

dalamnya kebijakan menyangkup kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, 

manfaat yang di hasilkan dari kebijakan dan derajat perubahan yang di inginkan dari hasil 

implementasi kebijakan tersebut dalam hal ini sungai berantas memiliki banyak potensi yang dapat 

di gali dari penyeberangan sungai berantas.  

Dalam implementasi kebijakan penyeberangan di sungai berantas pemerintah kediri membuat 

kebijakan guna membantu masyarakat guna dalam memberikan pelayanan transportasi kepada 

masyarakat guna masyrakat dapat menyeberangan sungai di karenakan tidak ada jembatan 

penghubung kecuali perahu penyeberangan. Kebijakan penyeberangan ini di buat di sasar kan pada 

kelompok masyarakat pengguna penyeberangan yang menggunakan perahu sebagai jembatan 

penyeberangan. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 

bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk 

mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.30 

Dalam kebijakan ini juga masih punya banyak manfaat selain untuk jembatan penyeberangan 

juga memiliki potensi yang lain di antaranya retribusi yang di bayarkan oleh pengguna jasa 

penyeberangan dalam hal ini retribusi di gunakan untuk menambah penghasilan atau pemasukan 

daerah di mana pemasukan tersebut di gunakan untuk membangun dermaga, jalan, infrastruktur 

yang menunjang pnyeberangan tersebut. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011, telah diatur secara rinci dan sangat jelas 

tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penarikan retribusi 

penyeberangan. Dalam menjalankan perda tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai 

dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait dari perda tersebut. Namun di lain pihak 

Pemerintah Kabupaten Kediri juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari 

implementasi yang dilakukan. 

                                                           
30 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab I,Pasal 1. 
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Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 bahwa penarikan 

retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Kediri melalui Dinas Perhubungan Kediri 

sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan sesuai peraturan daerah yang ada. Retribusi 

merupakan pajak usaha yang dibayarkan oleh pemilik usaha penyeberangan guna menambah kas 

daerah dimna kas daerah di gunakan untuk belanja daerah atau pembagunan daerah dan pelyanan 

masyarakat Kab.Kediri sehingga begitu pentingnya retribusi penyeberangan air ini bagi pendapatan 

asli daerah (PAD) Kab. Kediri dimana tata cara penarikan dan besaran penarikan yang sudah tertera 

di Perada No. 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangn air. 

Perahu tambang masih menjadi sarana transportasi alternatif yang dibutuhkan masyarakat 

Kediri dan sekitarnya untuk menyebarangi Sungai Berantas, Terutama bagi warga  yang jauh dari 

jembatan. Jasa perahu tambang ini sangat membantu mereka yang ingin bepergian ke wilayah Barat 

sungai maupun sebaliknya kewilayah timur. Selain itu juga menjadi tumpuan ekonomi sejumlah 

warga yang menjadi pengelola perahu tambang. 

Warga Kediri biasa menyebut jasa perahu tambang dengan istilah Nambang. Sedangkan 

timur sungai sebutannya Brang Etan dan barat sungai diistilahkan dengan Brang Kulon Sementara 

itu masyarakat yang memanfaatkan jasa transportasi  tambang di sungai brantas mengaku sangat 

terbantu. 

Meski menjadi sarana transportasi yang mudah, murah dan cepat, tidak semua orang bernyali 

menumpang perahu tambang. Kadang ada yang ketakutan ketika menuruni sesek bambu untuk 

sampai ke badan perahu, apalagi ketika perahu sudah berjalan. Menakutkan, karena perahu 

tambang tanpa didukung perlengkapan pengaman. Meski bagi sebagian orang menakutkan tetapi 

yang jelas keberadaan perahu tambang masih sangat dibutuhkan masyarakat. 

Transportasi ini merupakan sarana yang mudah buat masyarakat dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari dimana halnya trasportasi ini mempercepat kegiatan masyarakat yang ada atau 

penggunanya, karena untuk melintasi sungai berantas yang lebar memerlukan jembatan sedangkan 

masyarakat jika mnggunakan jembatan harus menempuh jarak yang jauh lebih dari ± 10 Km, 

sedangkang menggunakan jembatan penyeberangan hanya butuh jarak tempuh ± 2 Km sehingga 

mempercerpat jarak dan waktu tempuh yang ada. Seperti yang dikutip dalam hasil wawancara 

dengan Kabid angkutan dishub Kab.Kediri: 
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“Iya mas sangat membantu sekali dimana kalau melelui jembatan harus melalui 

jarak tempu ± 10 Km tetapi kalau melalui Penyeberangan jarak yang ditempuh ± 2 

Km sehingga menghemat jarak dan waktu.”( Drs. Rifai MM Kabid angkutan dishub 

Kab.Kediri wawancara tanggal 19-12-2014). 

Penyeberangan merupakan jasa untuk mempersingkat waktu meskipun dalam penyebeangan 

tidak semua dapa di angkut seperti mobil dan truk karena konstruksi dari kapal itu sendiri dan 

derasnya arus sungai berantas yang ada di Kab.Kediri. Gambaran penyeberangan ini memiliki 

dermaga yang terbuat dari sesek bambu karena pada saat-saat tertentu dapat di maju mundurkan 

dan dapat ditinggikan oleh karena itu pembuatan dermaga secara permanen sangat sulit. 

Dalam kaitannya hal ini pemerintah selaku yang yang mempunyai kewenangan  penarikan 

retribusi mempunyai hak untuk membangun daerah sekitar. Pembangun daerah di sekitar 

penyeberangan dilakukan melalui dinas perhubungan yang nantinya di ajukan ke pemda Kab.Kediri 

yang dilanjutkan oleh dinas Pekerjaan Umum dapat di karenakan sejak tahun 2012 – 2014 retribusi 

penyeberangan mempunyai andil yang cukup besar di PAD Kab.  

Dalam penyelenggaraan pembangunan di tempat penyeberangan fungsi pemerintahan daerah 

akan terlaksana secara optimal apabila adanya sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan 

mengacu kepada perda tentang penarikan retribusi. Sumber keuangan yang besrasal dari retribusi 

menjadi sumber keuangan daerah.  

Di Kab Kediri perahu tambangan milik pemerintah hanya memiliki dua wilayah saja 

sehingga perlu adanya penambahan lokasi penyeberangan milik pemerintah karena perahu 

penyeberangan ini mempunyai fungsi sebagai jembatan penghubung masyarakat sehingga 

pemerintah perlu adanyan lokasi baru dalam penyeberangan guna sebagai pelayanan di 

masayarakat dan juga sebagai menambah hasil dari retibusi penyeberangan sungai berantas. 

Pengelolaan Retribusi Penyeberangan Air di Kabupaten Kediri merupakan wewenang dan 

tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dan dilaksanakan sepenuhnya 

oleh Sub Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan 

Daerah di bidang penhelolaan Penyeberangan Air. 

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem official assessment, yaitu pemungutan 

retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan 
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Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Retribusi setelah 

menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran 

menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika 

Wajib Retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi 

Daerah (STRD).31 

Dinas perhubungan selaku dinas yang bertugas sebagai pelaksana penarikan retribusi maka 

dishub mempunyai tanggung jawab atas penarikan retibusi di bidang jasa penyeberangan. Dalam 

hal ini tata cara penarikan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1 

Tata Cara Penarikan Retribusi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kediri ,2014. 

Kalau dapat kita lihat dalam hal ini Dinas perhubungan menarik retribusi dengan  cara 

menarik melalui pengelola jasa penyeberangan dan disetorkan ke Dinas pendapatan Kab.Kediri. 

Hal ini berbeda dengan penyeberangan milik swasta atau milik pribadi karena disini milik pribadi 

tidak ditarik retribusi melainkan membayar pajak pendirian jasa usaha penyeberangan air atau ijin 

trayek. 

Penyeberangan swasta tidak ditarik retribusi karena bukan kewenangan dari Dinas 

perhubugan karena penyeberangan swasta adalah inisiatif dari warga masyarakat sekitar atau 

penyeberangan yang sudah ada sejak dulu sebelum peraturan daerah dibuat atau peraturan tentang 

penyeberangan dan pajak dibuat. 

                                                           
31 Early Suandi,2002, Hukum Pajak,jakarta, Salemba Empat,hlm. 273-274 
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Besarnya penarikan retribusi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 

Tahun 2011 pada Bab 6 Pasal 9 bahwa besarnya retribusi sebagai berikut: 

1. Struktur dan besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : 

1). untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang; 

2). untuk anak-anak, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang; untuk sepeda, sebesar Rp. 

500,- (lima ratus rupiah) per kendaraan; 

3). untuk sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan; 

4). untuk becak, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan; 

5). untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor; 

6). untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor; 

7). untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kendaraan; 

8). iuntuk mobil barang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan. 

2. Struktur dan besarnya tarif bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini ditetapkan sebesar : 

1). orang Dewasa sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per 

bulan; 

2). anak-anak sebesar Rp. 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per 

bulan. 

Hasil Retribusi selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 

tahun anggaran 2014 pelaksanaan retribusi jasa penyeberangan di Kabupaten Kediri memperoleh 

hasil yang cukup baik. Hasil retribusi jasa tersebut diperoleh dari dua daerah penyeberangan yaitu 

di Kecamatan Keras Desa Maesan dan Kecamatan Ngadiluwih Desa Ngadiluwih  yang ada di 

Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui hasil dari masing-masing retribusi jasa penyeberangan yang 

dipungut pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 1, 

tabel 2 dan diagram berikut. 

Tabel 5.1 

Pendapatan Retribusi Tahun 2012-2014 

 

Bulan 2012 2013 2014 

Januari Rp       3,000,000.00 Rp       3,500,000.00 Rp       3,500,000.00 

Febuari Rp     10,000,000.00 Rp       6,500,000.00 Rp       6,500,000.00 
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Maret Rp       5,785,000.00 Rp       8,500,000.00 Rp     10,000,000.00 

April Rp       6,215,000.00 Rp       8,500,000.00 Rp       8,500,000.00 

Mei Rp       6,250,000.00 Rp       8,500,000.00 Rp       9,500,000.00 

Juni Rp       6,250,000.00 Rp       8,500,000.00 Rp     12,050,000.00 

Juli Rp       8,250,000.00 Rp       7,600,000.00 Rp       8,500,000.00 

Agustus Rp       8,250,000.00 Rp       7,600,000.00 Rp       9,500,000.00 

September Rp       8,250,000.00 Rp       7,600,000.00 Rp     12,000,000.00 

Oktober Rp       6,750,000.00 Rp       7,600,000.00 Rp       7,816,000.00 

November Rp       6,750,000.00 Rp       7,600,000.00 Rp       7,744,000.00 

Desember Rp       7,250,000.00 Rp       8,000,000.00 Rp       7,890,000.00 

Jumlah Rp  83,000,000.00 Rp  90,000,000.00 Rp103,500,000.00 

“Sumber: data diolah dari Dinas Perhubungan Kab.Kediri,2015” 

 

Tabel 5.2 

Jumlah Pendapatan Pertahun Pada Tahun 2012-2014 

 

Tahun Jumlah 

2012  Rp     83,000,000.00  

2013  Rp     90,000,000.00  

2014  Rp   103,500,000.00  

“Sumber: data dari dinas perhubungan yang di olah,2015” 

Pada tahun anggaran 2012 dari retribusi penyeberangan yang ada, penerimaan terbesar 

diperoleh dari retribusi pada bulan febuari  yaitu sebesar Rp. 10,000,000,00. Sedangkan 

penerimaan terkecil diperoleh dari retribusi pada bulan Maret yaitu sebesar Rp. 5,785,000.00. Itu 

dikarenakan pada bulan ini curah hujan yang sangat lebat karena para pengelola jasa 

penyeberangan tidak beroperasi karena arus sungai yang sangat deras. Dapat dilihat pada tahun 

pertama Perda di laksanakan memilik pendapatan  sebesar Rp  83,000,000.00 dan terus meningkat 

pada tahun berikutnya. 

Gambar 5.2 

Pendapatan Pertahun 
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“Sumber: data dari dinas perhubungan  yang diolah,2015” 

Pada jumlah pendapat tahun 2012  Rp 83,000,000.00 dan pendapatan ini terus meningkat 

pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 Rp 90,000,000.00 dan pada tahun 2014 Rp 

103,500,000.00. Dapat dilihat di grafik ada peningkatan pendapatan pertahun dari hal ini dapat 

dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten dari sektor retibusi penyeberangan air  mempunyai 

pengaruh atas peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kediri. 

Dari data tabel di atas kita dapat melihat seberapa besar pendapatan retribusi dari 

penyeberangan air dimana setiap tahun mengalami peningkatan sehingga pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk membangaun di sekitar penyeberangan terutama pada akses ketempat 

penyeberangan karena pelayanan publik merupakan salah satu dasar dari perda penyeberangan di 

air. 

Dapat dilihat bahwa penerapan tahun pertama perda ini di implementasikan yaitu pada tahun 

2011 mendapatkan  Rp 83,000,000 dan pada tahun berikutnya mempunyai fluktuatif kenaikan  

pendapatan di sektor retribusi penyeberangan pada tahun 2013-2014 sehingga dapat dijadikan salah 

satu potensi sumber dari PAD Kab.Kediri. 

Kalau kita lihat pendapatannya sedemikian besar potensinya seharusnya pemerintah memberi 

sebuah layanan yang baik dimasyarakat terutama tentang infrastuktur di lokasi penyeberangan 

sehingga dapat mengoptimalkan untuk penyeberangan seperti pembangunan dermaga,tempat untuk 

menunggu,petugas yang cekatan dalam melayani, perbaikan jalan ketempat penyeberangan dan 

kapal bagus yang memiliki ke amanan yang lebih. Dari sini pelayan akan terlaksana akan lebih 

secara optimal dan otomatis akan meningkatkan pendapatan. 
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Dalam perumusan suatu penyeberangn tentunya ada tujuan yang ingin tercapai. Dalam setiap 

individu ataupun kelompok pasti ada hal yang ingin dicapai dalam hal yang lebih baik, begitu juga 

harapan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan penyeberangan. Penyeberangan merupakan 

salah satu sarana masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam penyeberangan kapal 

atau perahu merupakan alat transportasi penyeberangan jadi pelayanan dan kualitas perahu dan 

kelelamatan harus di utamakan oleh penyedia jasa penyeberangan. Dalam hal ini derajat yang ingin 

di capai adalah pemerintah memberikan pelayanan dan pembangunan infrastruktur di tempat 

penyeberangan guna masyarakat mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan 

penyeberangan dan pemerintah mendapatkan hasil retribusi. Hal ini di perkuat dari keterangan Ibu 

Andriani Sri Sulistyo Rini selaku kasubag perundang undangan seketariat DPRD Kabupaten 

Kediri, Menyatakan bahwa 

“perda ini dibuat untuk menunjang PAD, karena ada pendapatan retribusi yang yang 

besar di tunjang dari penyeberangan ini serta pelayanan lebih baik seperti perbaikan 

jalan,kapal dan jasa kalau ada kecelakaan. ”( Andriani Sri Sulistyo Rini, SH selaku 

kasubag perundang undangan seketariat DPRD Kabupaten Kediri wawancara 

tanggal 1-12-2014). 

 

Dalam perda penyeberangan di air sungai di Kabupaten Kediri ada 3 prosedur yang sangat 

vital dalam penyelenggaraan pelayanan penyeberangan, 3 prosedur dalam perda penyelenggaraan 

parkir yaitu persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan penyeberangan, besaran retribusi 

berdasarkan struktur yang sudah ada, dan sitem pemungutan retribusi.  Perda retribusi 

penyeberangan di air dibuat pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengendalikan atau mengelola 

tempat penyeberangan sungai baik milik peerintah maupun swasta agar dapat di kelola sesuai 

dengan peraturan agar tidak ada pungutan pungutan liar di tempat penyeberangan. Dalam hal ini di 

perkuat oleh pernyataan Ibu Andriani Kasubag bagian perundang-undangan, Menyatakan bahwa 

“perda ini di buat yang awalnya penyeberangan itu adalah kultur yang sejak lama 

sudah ada dan tidak bisa dirubah dimana dulu sebelum ada perda retribusi di tarik 

secara liar sehingga hanya menguntungkan beberapa orang saja, dari hal ini 

pemerintah mengeluarkan peraturan yang baik dan terorganisir.”( Andriani Sri 

Sulistyo Rini, SH selaku kasubag perundang undangan seketariat DPRD Kabupaten 

Kediri wawancara tanggal 1-12-2014). 

 

Dengan diimplementasikan kebijakan penyeberangan di Air ini pelaksanaan penyelenggaraan 

penyeberangan sungai di Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan lancar dan tertib tampa ada suatu 

halangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan penyeberangan dimana secara tidak 
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langsung hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan akan menimbulakan pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Kediri dari sektor retribusi penyeberangan Air sungai. 

Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri 

melalui dinas perhubungan Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan 

merupakan tangan dari pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kebijakan retibusi 

penyeberangan air, Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyeberangan air Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kediri memiliki unit kerja dalam melaksanakan kegiatan penarikan retribusi maupun 

penyeberangan di air. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi  dilaksanakan melalui Sub bagian 

keuangan dan bagian bidang angkutan umum sehingga kinerja pelaksanaan dapat berjalan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 

Tahun 2008. 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyeberangan dan penarikan retribusi Dinas 

Perhubungan khususnya bagian keuangan dan Angkutan umum tentunya mengerahkan pegawai 

atau pekerja tidak tetap dalam pelaksanaannya dalam hal ini pegawai atau pekerja tidak tetap 

diambil dari masyarakat sekitar penyeberangan dikarenakan budaya masyarakat di sekitar yang 

turun temurun dalam pekerjaan penyeberang di air, akan tetapi pelaksanaan tetap dalam 

pengawasan Dinas Perhubungan dan pemerintah Kabupaten Kediri. 

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha angkutan 

penyeberangan di air yang dilakukan oleh swasta.32 Pengawasan dalam hal ini sebagaimana fungsi 

dinas perhubungan selaku pelaksana kebijakan pemerintah daerah dimana dalam pengawasan ini 

pegawai lapangan di dinas perhubungan secara terstruktur dan terorganisasi mengawasi setiap 

kegiatan ditempat penyeberangan guna mengetahui kekurangan dan mengawasi penerimaan 

retribusi pembayaran penyeberangan. Seperti halnya yang dipaparkan 

“iya kita sebagai pegawai dinas perhubungan selalu mengontrol dan mengawasi 

kegiatan di lapangan karena di bidang angkutan umum setiap hari kita melakukan 

kegiatan operasi di masing masing bidang angkutan umum agar team kita dapat 

melihat kekuragan apa yang ada di lapangan.”( Drs. Rifai MM Kabid angkutan 

dishub Kab.Kediri wawancara tanggal 19-12-2014). 

                                                           
32 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XXII,Pasal 26. 
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Dalam suatu pelaksanaan implementasi tentunya ada suatu kesalahan atau pelanggarn yang 

dilakukan oleh pegawai atau petugas dalam hal ini pemerintah melalui peraturan daerah 

memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam hal ini yang di maksud pelanggar adalah pelanggar 

tindak pidanan dibidang retribusi yang merugikan uang daerah. pelanggar harus disidik terlebih 

dahulu sesuai oleh penyidik yang ditunjuk oleh pejabat berwenang sesuai undang undang.33 Setelah 

dalam proses penyedikan setelah terbukti maka akan dikenai sanksi administrasi dimana sanksi 

diknakan denda 2% setiap bulannya dari retribusi.34 Atau juga bisa menjadi tindak pidana 

merugikan keuangan negara dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi.35 

5.1.2 Lingkungan Implementasi  (Context Of Implementation) 

Dalam sebuah lingkungan implementasi kebijakan tentunya ada faktor yang mempengaruhi 

di antaranya kekuasaan, kepentingan, aktor yang terlibat, karakteristik lembaga yang terlibat dan 

penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap masyarakat yang ada di daerah implementasi tersebut 

dalam hal ini kekuasaan dan kepentingan didaerah implementasi sangat dipertimbangkan karena 

dalam implementasi kebijakan kekuasaan didaerah tersebut atau kekuasaan pemerintah sangat 

berpengaruh berjalannya implementasi kebijakan. 

Dalam pembuatan kebijakan tentunya ada maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat dalam 

hal ini ada kepentingan-kepentingan yang ada dalam pembuatan kebijakan tentunya kepentingan 

yang memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pemerintah. 

Penyeberangan adalah sebagai penghubung dan atau alternative jaringan jalan yang 

dipisahkan oleh sungai yang merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang 

transportasi. Sungai, danau dan selat adalah prasarana yang penting bagi lalu lintas dan 

perkembangan angkutan di Indonesia, selama berapa ratus tahun berkembang secara alamiah, tanpa 

dibina. Jasa angkuatan sungai terutama terlihat diderah daerah seperti halnya di Kabupaten Kediri, 

dimana prasarana jalan raya belum berkembang dengan baik dan jarak jembatan yang sangat jauh, 

maka jasa angkutan sungai dan penyeberangan mempunyai peranan yang sangat penting dimana 

jasa angkutan air mempersingkat waktu perjalanan dari dua wilayah yang terputus. 

                                                           
33 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XIX. 
34 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XX. Pasal 24. 
35 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XXI. Pasal 25. 



52 
 

Angkutan penyeberangan menghubungkan dua wilayah yang kondisi jalan yang dipisahkan 

oleh sungai besar di Kabupaten Kediri yaitu sungai Brantas yang lebar sungai kurang lebih 100 

meter dimana masyarakatnya menyeberangan dengan perahu tambangan atau perahau tradisional 

yang fungsinya sebagai jembatan apung agar masyarakat setempat bisa menyeberang wilayah lain 

sehingga bisa terjadi interasksi sosial dengan masyarakat wilayah lain dengan waktu yang singkat 

dan memperpendek jarak tempuh yang dilewati. 

 Dalam hal ini dinas perhubungan selaku dinas yang mengawasi jasa penyeberangan untuk 

membangun tempat tersebut untuk dijadikan kawasan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat 

sekaligus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri, akan tetapi dalam 

mengembangkan lokasi tersebut akan terbentur masalah perijinan baik secara perundang undangan 

daerah akan legalitas lahan lokasi dengan kepemilikan sungai dalam hal ini Jasa Tirta, lahan 

bantaran dengan PU, Pengairan dan tanah desa. Seperti yang di ungkapkan kasubag kajian 

perundang-undangan: 

“perda ini dibuat untuk menunjang PAD, karena ada pendapatan retribusi yang yang 

besar di tunjang dari penyeberangan ini serta pelayanan lebih baik seperti perbaikan 

jalan,kapal dan jasa kalau ada kecelakaan. (Andriani sri sulistiyo rini,SH)”  

 

Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan PU mempunyai peran dalam 

memberikan fasilitas kepada pengguna jasa penyeberangan dan pengelola penyeberangan dimana 

pengguna jasa penyeberangan dapat dengan nyaman melintasi atau menyeberang dengan aman dan 

nyaman seperti pembangunan dermaga, membuat kontrusi kapal dengan besi dan kayu serta layak 

untuk di gunakan dalam penyeberangan sedangkan bagi pengelola dapat fasilitas kapal yang layak 

dan servis kontursi penyeberangan sehingga dapat menunjang kinerja para pengelola 

penyeberangan. Bagi pemilik swasta peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai tempat 

perizinan trayek beroperasinya tempat penyeberangan. 

Strategi aktor yang digunakan implementator dalam hal ini yaitu dinas perhubungan dan 

pemerintah kabupaten kediri dengan memberikan pelayanan di masyarakat pengguna penyberangan 

serta memberikan pekerjaan pada warga setempat sebagai pengemudi atau operator pengemudi 

kapal penyeberangan hal ini dapat mengurangi gesekan yang terjadi dilpangan terutama pada saat 

terjadinya implementasi kebijakan. 
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Dalam prakteknya tempat penyeberangan ada dua yaitu milik pemerintah dan milik swasta. 

Dalam hal ini retribusi di tunjukan kepada penyeberangan milik pemeritah dimana penyeberangan 

ini ditunjukan untuk PAD Kab Kediri, sedangkan pada milik swasta hasil dimiliki sendiri. Agar 

tidak terjadi gesekan pemerintah dengan swata maka pemerintah membeli dan memperbaiki 

penyeberang yang dibeli dari pihak swasta. Hal ini di ungkapkan Kabid Angkutan Dinas 

Perhubungan Kediri: 

“Jadi gini mas karena pro kontra dan kami meminimalisir gesekkan yang terjadi 

akhirnya kami membangun penyeberangan sendiri dimana yang kami bangun adalah 

yang dulunya milik swasta yang sekarang kami beli dan kami perbaiki. (Drs. Rifai MM 

Kabid angkutan dishub Kab.Kediri)”  

 

Serta karena ada kultur budaya yang ada sejak zaman dulu maka cara penarikan retribusi di 

swata ada yang ditarik maupun tidak karena meminimalisir gesekan yang ada seperti yang di 

ungkapkan Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kediri: 

“Ada yang membayar dan ada juga tidak karena yang tidak membayar itu sudah ada 

sejak zaman pendudukan jepang atau belanda serta pemiliknya adalah kyai yang di 

hormati karena itu kami membiarkan saja kalau mau membayar ya kami terima dan 

kami membantu untuk membangun tapi kalau tidak ya gak papa tapi kami biarkan saja 

mas. (Drs. Rifai MM Kabid angkutan dishub Kab.Kediri)”  

 

Serta sama yang di ungakap kan pegawai swata: 

tidak mas tidak bayar pajak, tetapi dulu zaman pak harto pernah membayar pajak 

sekarang setelah pak harto lengser tidak membayar pajak lagi dan tidak ada karcis lagi 

mas, tetapi kalau ada kegiatan desa kami dimintai sumbangan mas. (Suyani (54 tahun) 

Pengelola tempat penyeberangan air milik swasta)”  

 

Dalam hal ini karateristik lembaga sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sebagai 

aktor implementasi tentunya lembaga yang implementator harus mempunyai strategi khusus dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam perda No 22 Tahun 2011 tentang retribusi penyeberangan 

air lembaga yang terkait adalah  Dinas Perhubungan dan dibantu beberapa dinas lainnya dan DPRD 

Kab Kediri.    

Perahu merupakan alat tranportasi dalam penyeberangan yang menghubungkan dua wilayah  

di sungai dalam sistem keselamatan, trayek angkutan, pelayanan kontrol di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan, hasil retribusi diawasi dan di kelola oleh Dinas Pendapatan, Pembangunan 

dermaga,jalan, lampu jalan dalam hal ini dikelola dan di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan 

untuk pengawasan serta dalam hal perundang-undangan diawasai dan kebijakan adalah DPRD 

dalam hal ini lembaga-lembaga ini saling terkait dan berhubungan. 
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Karteristik lembaga yang saling berkaitan dan saling berhubungan membuat perda ini 

semakin kuat serta adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat yang menginginkan pelayanan 

yang lebih baik. Pada dasarnya dinamika masyarakat memiliki kultur budaya islam jawa yang 

sangat kental dimana di  wilayah barat sungai daerah kawasan pondok pesantren jadi selain kepala 

daerah kyai yang mempunyai kharismatik juga sangat dihormati dan disegani diwilayah tersebut. 

Dalam perubahan dimasyarakat terutama perubahan dibidang transportasi tentunya ada 

sebuah gesekan atau pro kontra di maysarakat terutama pada pengelola tempat penyeberangan 

dalam hal ini salah satu tempat pnyeberangan milik swasta dimiliki oleh kyai di salah satuu pondok 

pesantren diwailayah tersebut, wilayah yang dimaksudkan disini adalah wilayah Kabupaten Kediri 

salah satunya di kecamatan Mojo dan Kras. 

Lembaga atau dinas yang melaksanakan proses kebijakan tentunya mempunyai strategi 

tersendiri selain melakukan sosialisasi mereka juga membeli perahu milik swasta dan dikelola oleh 

pemerintah sendiri dan memberikan contoh kepada pihak swasta dalam pengelolaan dan kontribusi 

retribusi terhadap PAD yang fungsinya untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat sekitar 

ataupun masyrakat Kabupaten Kediri sehingga kedepannya masyarakat pemerintah dan swasta 

dapat saling bekerja sama untuk pembangunan dan Kediri lebih baik lagi. 

Dalam hal ini kepatuhan dan daya tanggap di masyarakat dapat di aprsiasi dikarenakan 

kepatuhan dan daya tanggap masyarakat sangat merespon dengan baik karena masyrakat disekitar 

merasakan pembangunan dermaga dan jalan yang baik. Sedangkan dari pihak swasta daya tanggap 

mereka juga positif meski sikap kepatuhan mereka terhadap kebijakan ini kurang apresiatif 

dikarenakan kultur budaya yang sudah ada sejak lama yang menjadi tradisi di masyarakat dijadikan 

tempat pemerintah mencari uang, meski jalan tengah yang diambil dari pemerintah dan swata 

adalah pemerintah membiarkan swasta mau membayar retribusi dan pemerintah memberikan 

pendekatan pendekatan terhadap swasta agar nantinya sikap tidak patuhan swasta ini mejadi titik 

balik kesadaran PAD untuk pembangunan daerah seperti masyarakat pengguna jasa tersebut yang 

telah tau fungsi dan mafaatnya. 
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5.4 Dampak Perda No 22 Tahun 2011  

5.2.1 Kualitas Tranportasi Air 

Sebuah kebijakan tentunya memiliki suatu tujuan tertentu dimana tujuan tersebut untuk 

kebaikan dan sebuah manfaat yang baik digunakan untuk masyarakat banyak pada umumnya 

sehingga pemerintah membuat kebijakan agar memiliki hasil yang baik hasil yang sama – sama 

meguntungkan baik buat masyarakat maupun pemerintah. 

Pada kebijakan Perda No 22 Tahun 2011 tentang penyeberangan air Kabupaten Kediri dalam 

hal ini memberikan sebuah kebijakan dimana kebijakan ini berdasarkan pelayanan publik dibidang 

jasa transportasi yaitu pengelolaan jasa penyeberan air sungai dalam hal ini kualitas penyeberangan 

air sangat diperhatikan karena jasa penyeberangan harus memenuhi kualitas layak penyeberangan 

dari sektor keselamatan dan pelayanan jasa. 

Dalam perjalanannya Transportasi air yang ada di Kabupaten Kediri ini sangat di pengaruhi 

oleh kultur budaya masyarakat dan sejarah masa silam dimana sungai berantas adalah jalur sungai 

atau jalur perdagangan dimasa kerajaan Kadiri sehingga dari masa kemasa terdapat perubahan 

terhadap penyeberangan sungai.  Wilayah Kabupaten Kediri sangat panjang sekali dilalui sungai 

berantas oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan transportasi untuk menyeberang 

kewilayah kediri yang lain dalam hal ini pemerintah membangun jembatan alternatif diwilayah 

kediri yaitu dengan adanya trasportasi penyeberangan air. 

Jasa transportasi yang ada diwilayah Kabupaten Kediri merupakan sarana transportasi murah 

dimasyarakat dimana trasnportasi ini dibangun oleh pemerintah menggunakan anggaran pemerintah 

Kabupaten Kediri sehingga masyarakat pengguna jasa transportasi ini harus mebayarkan uang 

retribusi penyeberangan dimana retribusi ini adalah pendapatan asli daerah sehingga pemerintah 

dengan anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan diwilayah jasa penyeberangan 

sungai milik pemerintah diwilayah Kabupaten Kediri. 

Dalam hal ini pemerintah kediri membangun infrastruktur diwilayah tersebut guna untuk 

memberirakan pelayanan yang lebih baik kepada masyrakat sehingga pengguna jasa seperti 

pembangunan jalan, dermaga, pelampung dan perahu dari besi untuk penyeberangan yang lebih 

baik serta asuransi bila terjadi kecelakaan pada tempat penyeberangan sehingga memberikan 

dampak positif pada pelayanan di masyrakat.  
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Penyeberangan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman masa penjajahan hingga sekarang. 

Pada zaman sekarang penyeberangan bertranformasi menjadi lebih baik karena adanya ikut 

campurnya tangan pemerintah daerah dengan adanya retribusi yang jelas dan pengelolaan yang 

jelas maka pemerintah dapat mebangun infrastruktur yang baik dan memadai untuk jasa pelyanan 

transportasi penyeberangan sungai khusunya di Kabupaten Kediri. 

Dalam hal ini dampak dari perbaikan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya jasa 

penyeberanngan sangat baik karena dapat dikatakan sangat memadai dan layak disebut sebagai 

jembatan alternatif yang menghubungkan dua wilayah dengan peningkatan jasa pelayanan dan 

infrastruktur yang baik, baik dibidang keselamatan jalan dan pelayanan sehingga berdampak pada 

konsumen di pengguna jasa. 

Dampak implementasi kebijakan peraturan daerah no,mor 22 tahun 2011 pada penyedia jasa 

sangat menguntungkan bagi pemilik usaha penyeberangan. Dalam hal ini ada dua penyedia jasa 

yaitu pihak swasta dengan modal yang mandiri dan milik pemerintah pribadi atau kerjasama antara 

pemerintah dan swasta. Damapak yang sangat signifikan terjadi pada penyeberangan milik 

pemerintah dan kerja sama pemerintah dan swasta tetapi perubahan yang kurang signifikan terjadi 

pada pemilik personal pribadi atau swasta yang tidak kerjasama dengan pemerintah karena 

kebanyakan mereka tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa mereka sudah ada sejak lama 

sehingga mempengaruhi kualitas transportasi terutama pada infrastruktur pada jalan atau dermaga 

penyeberangan. 

5.2.2 Peningkatan Retribusi 

Implementasi kebijakan perda No 22 Tahun 2011 merupakan implementasi kebijakan yang 

mana mengutamakan pelayanan publik akan tetapi dalam implementasi pemerintah menerapkan 

retribusi dimana retribusi ini dimaksudkan untuk pemasukan pemerintah daerah. 

Dengan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Kediri dapat melakukan 

pembangunan secara menyeluruh dengan anaggaran yang ada. Dalam implementsi kebijakan perda 

No 22 Tahun 2011 retribusi yang didapat langsung di setor kedinas pendapatan Kabupaten Kediri 

sehingga pendapatan dari sektor retribusi penyeberangan dapat terpantau. 

 Pendapatan retribusi penyeberangan ini setiap tahunnya memiliki peningakatan  yang cukup 

signifikan seperti dalam tabel berikut: 
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Tabel 5.3 

Jumlah Pendapatan Pertahun Pada Tahun 2012-2014 

 

Tahun Jumlah 

2012  Rp     83,000,000.00  

2013  Rp     90,000,000.00  

2014  Rp   103,500,000.00  

“Sumber: data dari Dinas Perhubungan  yang di olah,2015” 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014  

memiliki peningkatan terhadap pendapatan dari retribusi penyeberangan dalam hal ini dapat 

dikatakan pendapatan asli Kabupaten kediri dari sektor retribusi penyeberangan air meningkat dan 

memliki potensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi penyeberangan 

bila dikelola lebih baik lagi. 

Gambar 5.3 

Pendapatan Pertahun 

 

 

“Sumber: data dari Dinas perhubungan yang di olah,2015” 

Dilihat dari data di atas pendapatan dari sektor retribusi setiap tahunnya meningkat dalam hal 

ini mempunyai dampak positif untuk pendapatan daerah dikarenakan pendapatan dari sektor 

retibusi meningkat khususnya dari retribusi penyeberangan. 

Dampak positif pada peningkatan retribusi diperlihatkan pada penarikan retibusi 

penyeberangan dimana dalam penadapatan setiap tahunnya selalu ada peningakatan dalam hal ini 

pelayanan jasa transportasi penyeberangan sungai di wilayah Kabupaten Kediri merupakan sarana 

badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD) yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi 

dan mempunyai dampak pada pendapatan daerah. Selain itu dampak positif juga didapat 
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jasa senantiasa menggunakan jasa tersebut dan infrastruktur didaerah tersebut juga menjadi lebih 

baik karenan retribusi dari penyeberangan juga untuk membangun wilayah masyarakat khususnya 

ditempat penyeberangan. 

Yang perlu dievaluasi dalam kebijakan ini dimana dalam peraturan daerah tersebut yaitu 

semua pelaku usaha penyeberangan wajib pajak yaitu pajak dalam bentuk retribusi. Dalam 

penarikan penyeberangan berupa retibusi penyeberangan diwilayah Kabupaten Kediri tidak merata 

dimana faktanya dilapangan pemerintah hanya menarik retribusi penyeberangan milik pemerintah 

tidak milik pribadi atau swasta sehingga kurang meratanya penarikan retribusi penyebrangan yang 

mengakibatkan kurang optimal pendapatan daerah dari sektor penyeberangan air.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Implementasi Peratruran Daerah  No.22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan 

Air di Kabupaten Kediri bertujuan untuk mengendalikan penyelengaraan pelayanan 

jasa penyeberangan air sungai di Kabupaten Kediri. Dengan diimplementasikan perda 

penyeberangan air di Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik dan mampu 

memberikan pelayanan jasa yang prima dan baik bagi masyarakat Kabupaten Kediri 

khusunya pengguna jasa pelayanan penyeberangan air. Dalam pelaksanaanya, 

implementasi perda penyeberangan air ini dilaksanakan sangat baik oleh Dishub 

Kabupaten Kediri selaku pelaksana teknis perda penyeberangan air dengan 

mengarahkan pemilik kapal agar mau bekerja sama dengan pemerintah di wilayah 

Kabupaten Kediri dengan tujuan peayanan jasa peyeberangan bagi masyarakat kediri 

dapat dirasakan secara merata di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu Dishub 

Kabupaten Kediri juga mengarahkan anggotanya guna untuk mengontrol implementasi 

perda retribusi penyeberangan air dilapangan. Selain itu manafaat serta perubahan dari 

penyelenggaraan pelayanan penyeberangan di Kabupaten Kediri sudah terlihat dan 

dirasakan oleh masyarakat kediri.seperti pelayanan penyeberanngan yang diberkan oleh 

pemerintah kediri seperti penyediaan fasilitas  keselamatan berupa pelampung, dermaga 

penyeberangan yang nyaman, jalan yang baik dan bagus serta adanya asuransi bila 

terjadi kecelakaan yang sudah ada didalam karcis retribusi atau didalam perda itu 

sendiri. Sehingga begitu banyak manfaat yang dirasakan dalam pembayaran retribusi 

penyerberangan air. 

2. Dalam penyelenggaraan perda penyeberangan air ini pemerintah Kabupaten kediri 

tentunya memiliki dampak yang ada dalam hal ini dampak yang terjadi begitu sangat 

positif dimana dalam penarikan retribusi tentunya diimbuhi dengan pembangunan 

fasilitas dalam pelayanan dimana dalam hal ini fasilitas yang ada kurang memadai 
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sehingga dengan penarikan retribusi ini memiliki dampak yang sangat positif 

dikarenakan pemerintah dalam pengelolaan retribusinya di tunjukan dengan 

pembangunan sarana dan prasarana sehingga dampak bagi masyarakat pengguan jasa 

sangat nyaman dan aman tentunya sehingga ketika dalam implementasinya banyak 

pengguna jasa penyeberangan yang sangat mendukung atas pemberian fasilitas 

penyeberangan dan mempunyai dampak pada peningkatan retribusi dimana retibusi 

dalam setiap tahunya mengalami peningkatan yang mana peningkatan tersebut berguna 

dalam pembangunan dan pemberian fasilitas yang ada pada jasa penyeberangan air. 

Akan tetapi dalam implementasi penyeberangan kurang merata dimana pemerintah 

hanya memungut retribusi penyeberangan milik pemerintah dan tidak termasuk milik 

swasta juga sehingga kurang optimalnya pendapatan dari sektor retibusi penyeberangan 

air. 

6.2 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak penelitian dilapangan dan di 

dinas terkait dikarenakan dalam hal ini peneliti berikutnya dapat mendapatkan data yang 

lebih dikarenakan masih banyak yang dapat diteliti agar mendapatkan hasil yang lebih 

representatif terhadapa implementasi kebijakan khususnya kebijakan retribusi 

penyeberangan. Kontrol dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat 

penting, dalam Perda retibusi penyeberangan air diharapakan memberikan kontrol di 

lapangan sehingga retribusi penyeberangan tidak ada kecurangan dalam pembayaran 

serta dapat mengetahui permasalahan yang ada terutama pada jasa pelayanan. Serta 

penindakan petugas harus tegas tampa padang bulu bahwa setiap pengusaha 

penyeberangan di Kabupaten Kediri harus membayar retribusi penyeberangan kepada 

pemerintah guna pajak yang dibayarkan untuk pembngunan masa depan.  
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Wawancaradenganbagianpenarikanretribusidanlapangan di bidangpenyeberangan 

 

Wawancaradenganbapaksuyanipengelolapenyeberanganswasta 
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Wawancaradenganbapaktempurpengelolapenyeberanganmilikpemerintah 

 

Obserbasilapanganpadapenyeberangan 
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SALINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

 

NOMOR 22 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEDIRI , 

 

Menimbang : a. bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 

yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna 

mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sebagai bagian 

dari subsistem transportasi darat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

dan pelayanan masyarakat ; 

 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi 

Penyeberangan di Atas Air, perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyeberangan 

di Air; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

 

1945; 

 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemb entukan Daerah– 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa 

kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 
 

7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Da erah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

dan 

 

BUPATI KEDIRI 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PENYEBERANGAN DI 

 

AIR. 

 

BAB  I 
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KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. 
 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri . 
 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
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5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
 

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 

bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya 

perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 
 

7. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan 

penyeberangan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan 

dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki 

sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, 

sarana dan perairan. 
 

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 
 

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 
 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau Badan. 
 

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 
 

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi 

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 



79 
 

dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah 

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 
 

14. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air. 
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15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan moda angkutan 

penyeberangan dari Pemerintah Daerah. 
 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

yang terutang. 
 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 
 

20. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 

tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 
 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Retribusi Daerah. 
 

22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang 

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

B A B  II 

 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
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Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyeberangan orang/barang dengan 

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 
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Pasal 3 

 

(1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD 

dan pihak swasta. 

 

Pasal 4 

 

Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di Air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

 

BAB  III 

 

GOLONGAN RETRIBUSI 

 

 

Pasal 5 

 

Retribusi Penyeberangan di Air  digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

 

 

BAB IV 

 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

 

Pasal 6 

 

Tingkat Penggunaan Jasa penyeberangan diukur berdasarkan frekuensi 

pemanfaatan pelayanan penyeberangan di Air. 
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BAB V 

 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM 

 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

 

Pasal 7 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai 

pengganti investasi, administrasi, pemeliharaan, penyusutan dan pengendalian. 

 

Pasal 8 

 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
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(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 9 
 

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai 

berikut : 
 

a. untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang; 
 

b. untuk anak-anak, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang; 
 

c. untuk sepeda, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kendaraan; 
 

d. untuk sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan; 
 

e. untuk becak, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan; 
 

f. untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 

per ekor; 
 

g. untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 

ekor; 
 

h. untuk  mobil  roda  empat  tanpa  muatan  sebesar  Rp.  5.000,-  (lima  ribu 
 

rupiah) per  kendaraan; 

 

i. untuk mobil barang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 

kendaraan. 
 

(2) Struktur dan besarnya tarif bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini ditetapkan 

sebesar : 
 

a. orang Dewasa sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) 

per orang per bulan; 
 

b. anak-anak sebesar Rp. 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) 

per orang per bulan. 

 

B A B  VII 
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WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 10 
 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah. 

 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

 

Pasal 11 
 

Penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai. 

 

 

Pasal 12 

 

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan atau di tempat lain yang 

 

ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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BAB  IX 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 13 
 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

 

dipersamakan. 

 

BAB  X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 14 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
 

(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB  XI 

 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

 

Pasal 15 

 

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. 
 

(2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB  XII 
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PENAGIHAN 

 

 

Pasal 16 

 

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 
 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan STRD. 

 

 

BAB  XIII 

 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

 

Pasal 17 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 
 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 
 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
 

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 
 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

BAB  XIV 

 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

 

YANG KEDALUWARSA 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB  XV 

PEMERIKSAAN RETRIBUSI 
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Pasal 19 
 

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan Retribusi. 
 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objek Retribusi yang terutang; 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 
 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

 

BAB  XVI 

 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

 

Pasal 20 

 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Retribusi. 
 

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
 

(1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. 

 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dengan melihat fungsi obyek Retribusi. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

 

 

BAB  XVII 

SANTUNAN 

 

Pasal 21 
 

(1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada korban meninggal akibat 

kecelakaan penyeberangan diatas air dengan menggunakan kendaraan di air 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian santunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB  XVIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

 

Pasal 22 
 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi penyeberangan di air 

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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BAB  XIX 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 23 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 
 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 
 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 
 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 
 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 
 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 
 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



94 
 

12 

 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB  XX 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 24 
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD. 

 

BAB  XXI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 25 
 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 
 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 

 

BAB  XXII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 26 
 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

usaha angkutan penyeberangan di air yang dilakukan oleh swasta. 
 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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BAB  XXIII 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 27 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan 

di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tanggal 7 

September 1999 Seri B Nomor II/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 28 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

 

Pasal 29 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. 

 

 

Ditetapkan di  Kediri 

 

pada tanggal  28  -  12  -  2011 

 

BUPATI KEDIRI, 

ttd 

 

HARYANTI SUTRISNO 

 

Diundangkan  di  Kediri 

 

pada tanggal  28  -  12  -  2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

 

ttd 

 

SUPOYO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 22 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. BUPATI KEDIRI 
 

SEKRETARIS DAERAH 

 

 

 

 

SUPOYO 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

NOMOR 22 TAHUN  2011 

 

TENTANG 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 

 

 

I. UMUM 
 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur 

kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri 

Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor II/B). 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

 

Cukup jelas 

Pasal 2 

 

Cukup jelas 

Pasal 3 

 

Cukup jelas 

Pasal 4 

 

Cukup jelas 

Pasal 5 

 

Cukup jelas 

Pasal 6 
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Cukup jelas 

Pasal 7 

 

Cukup jelas 

Pasal 8 

 

Cukup jelas 

Pasal 9 

 

Cukup jelas 

Pasal 10 

 

Cukup jelas 

Pasal 11 

 

Cukup jelas 

Pasal 12 

 

Cukup jelas 

2 

15 

 

Pasal 13 

 

Cukup jelas 

Pasal 14 

 

Cukup jelas 

Pasal 15 

 

Cukup jelas 

Pasal 16 

 

Cukup jelas 

Pasal 17 

 

Cukup jelas 

Pasal 18 

 

Cukup jelas 

Pasal 19 
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Cukup jelas 

Pasal 20 

 

Ayat (1) 

 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

 

Yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat 

diberikan pada saat pengangkutan korban bencana alam. 

 

Pasal 21 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 22 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 23 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 24 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 25 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 26 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 27 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 28 

 

Cukup jelas 
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Pasal 29 

 

Cukup jelas 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 102 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa 

kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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