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ABSTRAK

Penelitian  yang  berjudul  “Transportasi  Sungai  di  Kabupaten  Kediri  Pasca  Implementasi
Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Penyeberangan  di  Air  ”.
Penelitian  ini  bertujuan  dan  fokus  menganalisis  pada  Implementasi  peraturan  daerah
Kabupaten Kediri tentang penarikan retribusi  penyeberangan air Sungai di kabupaten Kediri
dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data
sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  dari  instansi  terkait  penelitian.  Teknik
analisis yang digunakan untuk menganalisis adalah pengumpulan data kemudian mereduksi
data yang diperoleh dari penelitian kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa
teks  dan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini pemerintah  menyelenggarakan
pelayanan  jasa  penyeberangan  yang  ada  di  Kabupaten  Kediri  dalam rangka  peningkatan
pelayanan  jasa  Penyeberangan  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, Implementasi

ABSTRACT

The study, entitled "Transportation River in Kediri Post-Implementation Regional Regulation
No. 22 Year 2011 about Retribution Water Crossings". The aim of this study was to analyze
and focus on the implementation of local regulations Kediri about retribution withdrawal of
water  crossing  the  river  in  the  district  of  Kediri  using  descriptive  qualitative  research
methods. The data used in this study are primary data obtained from interviews with sources
and  secondary  data  obtained  from  the  documents  of  relevant  research  institutions.  The
analysis technique used to analyze the data collection and then reducing the data obtained
from the  study are  presented  in  the  form of  a  brief  description  in  the  form of  text  and
conclusion. In this study, the government held services crossing in Kediri in order to improve
services for people crossing Kediri. Impacts that occur in the implementation of crossings in
the water is their development in terms of service crossings especially at facilities crossings
of ships, roads, docks and supporting safety and impacts that occur in the district government
Kedri, 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.
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A. PENDAHULUAN

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.

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.

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. 

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
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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 di lapangan secara langsung

sehingga  pemerintah  harus  memberikan

pengarahan kepada masyarakat khususnya

pengelola penyeberang air.

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 di sungai.

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  pendapatan  retribusi  bisa

digunankan  menunjang  PAD  dan

bagaimna implementasi penyeberangan ini

sudah menyeluruh atau sebagian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. 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
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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

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  dilakukan)3.

Berdasarkan  pendapat  berbagai  ahli

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.

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 memaksa.

b. 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.

3  M Irfan Islamy, 2004, Prinsip – prinsip Perumusan

Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi aksara, Hlm. 19.
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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; 

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. 

c. 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
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hasil kebijakan”4. Pengertian implementasi

kebijakan menurut Implementasi kebijakan

pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah

kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang.5

Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika

dikatakan  implementasi  kebijakan

merupakan aspek yang sangat penting dari

keseluruhan proses kebijakan.6 

“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 :7

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

4  Ibid.,hlm 20

5 Riant  Nugroho D, 2003.,Kebijakan Publik Formulasi,
Implementasi,Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia, Hlm .139.

6 Solichin Abdul Wahab, 2002, Analisis Kebijaksanaan 
dari Formulasi ke Implemantasi Kebijaksanaan Negara, 
Jakarta: Bumi Aksara, Hml.146.

7 Budi  Winarno,Op.cit, Hlm .146.

pemerintah  maupun
swasta  yang  diarahkan
untuk  mencapai  tujuan-
tujuan  yang  telah
ditetapkan  dalam
keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya.” 

1.d. 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. Grindle8

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni

isi  kebijakan  (content  of  policy)  dan

8 Merilee S. Grindle,1980, Politic and Policy 
Implementation in the third world, Princetone University 
Press.
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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.

 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.

e. 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.

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 ;
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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.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  dilakukan  untuk

mengamati  bagaimna  pemerintah

melakukan  implementasi  kebijakan  perda

No 22 Tahun 2011 tentang penyeberangan

air  sungai  di  Kabupaten  Kediri  karena

penyeberangan  air  di  Kabupaten  Kediri

mempunyai nilai sejarah yang panjang dan

sudah  berjalan  sesuai  perda  apa  belum

dikarenakan hasil retribusi penyeberangan

sangat  luar  biasa  untuk  PAD  Kabupaten

Kediri.  Dalam  penelitian  ini  peneliti

menggunakan  pendekatan  Kualitatif

Deskriptif,  dengan melakukan wawancara

terhadap informan yang telah ditentukan. 

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten

Kediri,  Provinsi  Jawa  Timur.  Pemilihan

lokasi  di  Kabupaten  Kediri  karena

penyeberangan  diwilayah  Kabupaten

Kediri  begitu  syarat  akan  sejarah  dan

budaya.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu

observasi,  wawancara,  dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan pada

penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 22 tentang Retribusi

Penyebrangan Air Dipengaruhi Oleh

a. 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
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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.9

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.

Sebagaimana  yang  diatur  di  dalam

Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun 2011

bahwa  penarikan  retribusi  yang  telah

9 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab I,Pasal 1.

dilakukan  oleh  Pemerintah  Kab.  Kediri

melalui Dinas Perhubungan Kediri  sesuai

dengan ketentuan yang sudah diberlakukan

sesuai peraturan daerah yang ada.  Perahu

tambang masih menjadi sarana transportasi

alternatif  yang  dibutuhkan  masyarakat

Kediri dan sekitarnya untuk menyebarangi

Sungai  Berantas,  Terutama  bagi  warga 

yang  jauh  dari  jembatan.  Selain  itu  juga

menjadi tumpuan ekonomi sejumlah warga

yang menjadi pengelola perahu tambang.

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. 

Sistem  pemungutan  retribusi  daerah

adalah  sistem  official  assessment,  yaitu

pemungutan  retribusi  daerah  berdasarkan
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penetapan  Kepala  Daerah  dengan

menggunakan  Surat  Ketetapan  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).10

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;

10 Early Suandi,2002, Hukum Pajak,jakarta, Salemba
Empat,hlm. 273-274

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.

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.
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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”

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. 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.

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  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.

Pemerintah  Daerah  melaksanakan

pembinaan  dan  pengawasan  terhadap

usaha angkutan penyeberangan di air yang

dilakukan  oleh  swasta.11 Dalam  suatu

pelaksanaan  implementasi  tentunya  ada

suatu  kesalahan  atau  pelanggaran  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.12 Setelah  dalam  proses

11 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XXII,Pasal
26.

12 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XIX.
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penyedikan  setelah  terbukti  maka  akan

dikenai sanksi administrasi dimana sanksi

diknakan denda 2% setiap  bulannya  dari

retribusi.13 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.14

b. 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

13 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XX. Pasal 
24.

14 Kab.Kediri,Perda No 22 Tahun 2011, Bab XXI. Pasal 
25.

memberikan  keuntungan  kepada

masyarakat dan pemerintah. 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.

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. 

Strategi  aktor  yang  digunakan

implementator  dalam  hal  ini  yaitu  dinas

perhubungan  dan  pemerintah  kabupaten
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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.

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.

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.

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  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.

B.Dampak Perda No 22 Tahun 2011

a.   Kualitas Tranportasi Air
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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.

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.

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
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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.

b. 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.

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  masyarakat  sekitar  dimna

masyarakat  menyediakan  tempat

menunggu dan makan agar pengguna jasa

senantiasa menggunakan jasa tersebut dan

infrastruktur  didaerah  tersebut  juga

menjadi  lebih  baik  karenan retribusi  dari

penyeberangan  juga  untuk  membangun
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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. 

E. PENUTUP

A. Kesimpulan
a. 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.

b. Dalam  penyelenggaraan  perda

penyeberangan  air  ini  pemerintah

Kabupaten  kediri  tentunya  memiliki

dampak yang ada dalam hal ini dampak

yang  terjadi  begitu  sangat  positif
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dimana  dalam  penarikan  retribusi

tentunya  diimbuhi  dengan

pembangunan fasilitas dalam pelayanan

dimana dalam hal ini fasilitas yang ada

kurang  memadai  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

B. 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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