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A. Pendahuluan 

Indonesia adalah merupakan negara hukum, dengan bercirikan sebagai 

negara kesejahteraan modern, dimana hal ini bertujuan untuk mengedepankan dan 

mewujudkan suatu nilai keadilan bagi seluruh rakyat, dalam hal ini yaitu rakyat 

Indonesia. Dalam penyelenggaraan sistem negara kesejahteraan modern, 

kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak/retribusi dalam hal pemungutannya hal 

ini terjadi karena disebabkannya terlalu luasnya tugas pemerintah dalam 

menyelenggarakan kepentingan umum.  

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai 

Pemerintahan Daerah baik ditingkat provinsi, Kabupaten maupun Kota, yang 

tercantum di dalam ketentuan Pasal 18, di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

dikenal dengan NKRI terbagi atas daerah provinsi, yang kemudian daerah provinsi 

terbagi atas daerah Kabupaten ataupun Kota, yang kemudian dari setiap Provinsi, 

Kabupaten, maupun Kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang kemudian diatur 

di dalam undang-undang tepatnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan 

tugas pembantuan
1
. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Indonesia 

dikenal dengan nilai Unitaris dan juga nilai Desentralisasi teritorial yang 
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merupakan sebagai 2 (dua) nilai dasar yang dijalankan dan dikembangkan di negar 

Indonesia
2
. 

Pengaturan pemerintahan daerah di dalam konstitusi menjadi momentum 

bagi terselenggaranya sistem otonomi daerah. Di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa baik pemerintahan daerah provinsi, 

Pemerintahan daerah Kota maupun Kabupaten, dapat mengatur serta  mengurus  

urusannya sendiri, yaitu yang terdiri atas urusan pemerintahan yang dijalankan 

menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan yang kesemua itu di atur dalam 

Undang-Undang tentang Pemerintaha Daerah. Untuk meningkatkan suatu 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik, kemudian 

kehidupan berdemokrasi, pemerataan, keadilan,  serta adanya pemeliharaan 

hubungan antara pemerintah pusat dan juga daerah yang kesemua itu adalah 

merupakan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. 
3
 

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) di dalam 

menjalankan suatu kebijakan otonom, diiringi dan diperkuat dengan adanya suatu 

legitimasi untuk mengatur dan mengambil alih segala tindakan yang dapat diambil 

di dalam merencanakan berbagai macam suatu rencana pembangunan dalam 

berbagai sektor di daerah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

pelaksanaan sebuah kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintahan daerah harus 

sesuai dengan Rencana Strategis (Rernstra) yang terlebih dahulu disusun.  

Pajak serta Retribusi daerah merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli 

Daerah atau lebih dikenal dengan nama (PAD), yang merupakan suatu aset daerah 

yang menjadi bagian dari pendapatan suatu daerah. Adanya suatu perbedaan 

mendasar antara Pajak daerah dengan Retribusi daerah. Perbedaannya yaitu Pajak 

daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibebankan kepada orang atau individu 

secara pribadi atau badan yang dibayarkan kepada daerah, tanpa suatu imbalan, dan 

sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

yang tujuannya digunakan dalam untuk membiayai jalannya pembangunan daerah 
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serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Berbeda dengan retribusi, retribusi 

dikategorikan sebagai suatu pungutan yang diambil oleh daerah sebagai suatu 

pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus di berikan oleh 

pemerintahan daerah kepada individu maupun badan yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

Perundang-undangan yang berada di atasnya.
4
 

 

B. Pembahasan  

1. Kajian teori tentang Peraturan Perundang-Undangan  

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Ni’Matul 

Huda dan R. Nazriyah Peraturan Perundang- undangan berasal dari istilah 

wettelijke regels atau wettelijk regeling. Peraturan Perundang-undangan juga 

merujuk pada istilah dasarnya yaitu “undang-undang” yang artinya jenis atau 

bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literature Belanda disebut 

istilah “wet” yang mempunyai 2 (dua) macam arti yaitu wet in formele zin 

dan wet in materriele zin yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan 

kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang 

didasarkan pada isi atau substansinya
5
.   

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan 

dalam Ni’Matul Huda dan R. Nazriyah adalah:
6
 

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan 

yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

mengikat umum. 

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. 

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum- abstrak atau 

abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, 

peristiwa atau gejala konkrit tertentu. 
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Dari ketiga pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat dilihat 

bahwa pengertian peraturan perundang-undangan memuat unsur antara lain: 

1) merupakan suatu keputusan yang tertulis, 2) dibentuk oleh lembaga negara 

atau pejabat yang berwenang, dan 3) mengikat umum.
7
 

Jimly Asshiddiqie dalam Yuliandri juga memberikan padangan 

terhadap pengertian peraturan perundang- undangan yang diartikan sebagai 

keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan 

peranan lembaga perwakilan rakyat bersama- sama dengan pemerintah 

ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya 

dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga 

perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya 

masing-masing. 

Pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh 

Jimly Asshiddiqie memuat adanya susunan hierarkis yang terbangun dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia hierarki 

peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan 

hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: 

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

 

 Hierarki peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertitik tolak 

dari Stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma 

hukum (stufentheorie) dikonsepsikan dari pendapat Hans Kelsen bahwa 

norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya norma 

yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada 

akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma yang paling dasar 

(grundnorm).
8
 

 

2. Retribusi Jasa Umum tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Mengenai pengertian Retribusi Jasa Umum diatur melalui Bab 1 

Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

a. Subjek Retribusi Jasa Umum 

Subjek Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 125 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 
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bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib 

retribusi jasa umum. 

b. Objek Retribusi Jasa Umum 

Objek Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 109 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

c. Jenis Retribusi Jasa Umum 

Jenis Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 110 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan 

sebagai berikut, antara lain: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil; 

4. Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pangabuan Mayat; 

5. Retribusi Pelayanan Pasar; 

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; 

13. Retribusi Pengendalian Menara telekomumikasi; 

14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

 

Retribusi Jasa Umum tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi 



7 
 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 

ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara; 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

 

3. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan 

 Peraturan atau sebuah regulasi adalah merupakan sebauah perwujudan 

dari sebuah hukum yang seyogyanya dapat berubah dan juga berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan suatu perubahan 

sosial yang tidak dapat ditebak atau prediksi yang dapat berubah dan 

berkembang juga. Berkaitan dengan suatu perubahan sosial tidak terlepas dari 

suatu teori tentang perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum yang 

berkembang di masyarakat dan merupakan suatu teori besar yang ada dalam 

bidang hukum. Adanya perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan hukum adalah merupakan suatu hubungan interaksi diantara 

keduanya. Hal ini lebih dikenal dengan nama social enginering, yaitu fungsi 

hukum sebagai salah satu sarana perubahan sosial, dimana hal ini terjadi 

karena adanya suatu perubahan hukum yang hal tersebut dapat 

mempengaruhi perubahan sosial yang sejalan dengan salah satu fungsi 

hukum.  Jadi, hukum merupakan a tool of social engineering atau lebih 

dikenal dengan sarana rekayasa masyarakat, dan merupakan suatu istilah 

yang pertama diciptakan oleh ahli hukum Amerika yaitu Roscou Pound
9
. 

 Didalam mewujudkan suatu kesejahteraan harus diimbangi dengan 

suatu tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mencapai 

kesejahteraan tersebut, baik kesejahteraan yang di wujudkan oleh pemerintah 

maupun oleh masyarkat itu sendiri. Dan untuk mencapai hal tersebut, 

diperlukannya suatu pedoman dasar atau acuan yaitu hukum, karena negara 
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Indonesia adalah merupakan negara hukum, dimana setiap warganegara atau 

pemerintah yang melalukan tindakan, harus berdasarkan atas hukum. Di 

dalam mewujudkan konsep kesejahteraan atau welfare state peran dari 

pemerintah sangatlah dominan dibandingkan dengan masyarakat dimana  

dimana penyerahan bestuurzorg (sebagai penyelenggaaa kesejahteraan 

umum) diberikan juga kepada pemerintah.
10

 Oleh sebab itu pemerintah perlua 

untuk membuat suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam bertindak yang merupakan sebagai wujud 

usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Dan dalam menyusun Peraturan 

Perundang-undangan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan 

nilai substansi yang baik agar kesejahteraan masyarkat dapat terwujud.
11

 

 Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan salah satu instrumen 

yang  paling efektif di dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan 

dengan penggunaan hukum yang lainnya. Pembaharuan hukum dapat dapat 

direncanakan seiring dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Peraturan Perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan 

terhadap peraturan Perundang-undangan (yang sudah ada) tetapi dapat pula 

dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum 

kebiasaan, hukum adat atau pembaharuan Perundnag-undangan yang sudah 

lama.
12

 

 Berkaitan dengan Perhitungan  besarnya tarif  retribusi  sampah  

didasarkan  kepada  layanan  persampahan  yang dilakukan, dimana setiap 

daerah sudah memperbaharui pola layanan dapak telah diterbitkannya  

Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah.  

Sebagaimana diterangkan di dalam  BAB  VI  Undang-Undang  Nomor 18 

Tahun 2008,  pola  layanan  persampahan  terbagi atas  2 (dua) bagian, 

yaitu:
13
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Marbun SF Dan M.Mahmud Md, 1987, Pokok–Pokok Hukum Administrasi Negara, 

Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.   
11

 Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, tersedia 

di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87, Jurnal Recht Vinding Volume 

1 Nomor 3, Desember 2012, diakses tanggal 12 Juli 2021. 
12

 Ibid.,  
13

Asep Sugara dan Dedy Kustuono, “Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Retribusi 

Pelayanan Sampah Di Kota Tangerang”, tersedia di: https://media.neliti.com/media/publications/299395-

https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87
https://media.neliti.com/media/publications/299395-evaluasi-pendapatan-asli-daerah-berdasar-af563d06.pdf
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1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga  Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, terdiri 

atas :  

a.    Pengurangan sampah, meliputi kegiatan :  

1) Pembatasan timbulan sampah  

2) Pendauran ulang sampah; dan/atau  

3) Pemanfaatan kembali sampah  

b.   Penanganan sampah, meliputi kegiatan :  

1) Pemilahan  dalam  bentuk  pengelompokan  dan  pemisahan  

sampah  sesuai  dengan  jenis,  jumlah dan/atau sifat sampah;  

2) Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan  pemindahan  

sampah  dari  sumber  sampah ke tempat penampungan sementara 

atau tempat pengolahan sampah terpadu;  

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari 

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat 

pemrosesan akhir;  

4) Pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,  komposisi  

dan  jumlah  sampah ; dan/atau  

5) Pemrosesan  akhir  sampah  dalam  bentuk  pengembalian  

sampah  dan/atau  residu  hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaran  

pengelolaan  sampah,  melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN)  dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  yang  

ditetapkan  dan  diatur  dengan peraturan  pemerintah  dan  peraturan  daerah. 

Hal tersebut ercantum di dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah, yaitu dalam BAB VII mengenai pembiayaan 

dan kompensasi. Berdasarkan pernyataan di atas bukan  berarti  pembiayaan 

dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab dan 

                                                                                                                                                                          
evaluasi-pendapatan-asli-daerah-berdasar-af563d06.pdf, Jurnal Moziak Volume XI Edisi 2 Desember 

2019, diakses tanggal 12 Juli 2021. 
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harus difasilitasi maupun disediakan sepenuhnya  oleh  Pemerintah  ataupun 

oleh  Pemerintah  Daerah,  melainkan  hal tersebut harus  juga  sepenuhnya 

didukung oleh  masyarakat  melalui  kewajiban pembayaran  retribusi.  

Penerapan subsidi silang dan peningkatan pelayanan diterapkan dalam hal 

pembebanan  pembiayan  pada  masyarakat yang tidak sepenuhnya 

menggunakan konsep cost  recovery. Mengenai hal ini sejalan dan  juga  

diperkuat  dalam  Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor  28  Tahun  

2009  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah   yang  menerangkan  bahwa  

jenis  retribusi  dapat  tidak  dipungut apabila  potensi  penerimaannya  kecil  

dan/atau  atas  kebijakan  nasional/daerah  untuk  memberikan pelayanan  

tersebut  secara  cuma-cuma. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah  

daerah  masih  memungkinkan  memungut retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan.
14

 

Di dalam regulasi mengenai pemungutan retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan dikenal dengan yang namanya wajib retribusi 

pelayanan kebersihan/persampahan, yaitu pengguna jasa  

kebersihan/persampahan  dan  pengelola  kebersihan/persampahan. Wajib  

retribusi yang dimaksud  tersebut harus  sesuai  dengan sasaran serta  prinsip  

penetapan  tarif  retribusi. Sasaran serta prinsip  penetapan tarif  retribusi  jasa  

umum  harus  sesuai  dengan  Pasal  152  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diantaranya:
15

 

a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan tersebut; 

b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat point a meliputi biaya operasi 

dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal; 

c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;  

                                                           
14

Ibid.,  
15

Luthfan Hibatul Haqqi dan Asianto Nugroho, “Pelaksanaan Retribusi Sampah Di Kota 

Surakarta”, tersedia di: https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/50270, Jurnal Discretie Vol 1, No 3 

(2020), diakses tanggal 14 Juli 2021. 

https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/50270
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d. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi  

penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan 

dan pengadministrasian. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas seharusnya setiap pemerintahan 

daerah harus memperbaharui Peraturan Daerahnya seperti  terkait mengenai 

Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai pelayanan persampahan/kebersihan 

alasan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Dijelaskan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang memuat bahwa Tarif 

Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Jadi disini 

sangatlah jelas bagi Peraturan-Peraturan Daerah yang belum memperbaharui 

Perdanya diharapkan untuk di evaluasi kembali, baik didalam penyesuaian 

tarif retribusi maupun pengelolaan dan lain sebagainya; 

2. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta harus 

memperhatikan nilai-nilai keseimbangan yang komperhensif dan 

menyeluruh antara hak dan juga kewajiban yang menjadikan dasar dalam 

menentukan struktur dan besarnya Tarif Retribusi pembuatan Peraturan 

Daerah (Perda), sehingga pengaturan hukum yang dibuat dapat 

mencerminkan sekaligus merefleksikan harmoni keseimbangan; 

3. Peninjauan mengenai tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan 

perkembangan perekonomian dan juga indeks harga. Hal ini sesuai dengan 

sebagaimana yang termuat dalam  Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009; 

4. Bahwasamya pungutan daerah/retribusi daerah harus ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah (Perda) hal ini didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah;  

5. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah  yang menyatakan bahwa setiap orang dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang 
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berwawasan lingkungan. Seperti sejalan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah menyatakan bahwa masyarakat wajib mengurangi produksi dan 

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Berkaitan 

dengan hal tersebut mengenai kewajiban pengurangan sampah, Pemerintah 

memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan 

sampah, dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan 

pengurangan sampah, sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 43 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah.  

4. Alur Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) 

 Adapun yang menjadi alur dalam pembutan Peraturan daerah (perda) 

adalah sebagai beikut: 

 

 

 

a. Perencanaan dan Penyusunan 

Perencanaan dan penyusunan adalah merupakan langkah awal. 

Meliputi identifikasi issu dan masalah. Apa saja masalah yang ada dan 

bagaimana hal-hal seputar issu tersebut. Setelah mengidentifikasi issu dan 

masalah maka dilakukan identifikasi legal baseline atau landasan hukum, 
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serta penelitian dan pengkajian tentang bagaimana peraturan daerah (Perda) 

baru tersebut nantinya dapat memecahkan masalah yang ada. Semua materi 

tersebut dikaji dan diselaraskan serta dituang dalam sebuah Naskah 

Akademis. Naskah Akademis adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap issu dan masalah 

yang telah diidentifikasi tadi. Sebuah naskah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah yang 

diangkat dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum di masyarakat. 

b. Pembahasan 

Setelah penyusunan Naskah Akademis dan Raperda selesai, maka 

kegiatan selanjutnya adalah pembahasan untuk mendapat masukan dan 

perbandingan dari sudut pandang publik dan pemangku kepentingan 

terkait. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh DPRD misalnya dengan 

melakukan rapat kerja, hearing public (konsultasi publik), ataupun 

sosialisasi dengan mengundang SKPD terkait, perwakilan masyarakat, atau 

lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan issu yang diangkat 

dalam Perda. 

Kegiatan memperkaya Naskah Akademis dan Raperda ini dapat 

juga dilakukan dengan mengadakan kunjungan kerja atau studi banding di 

lembaga yang kompeten atau Pemda yang pernah mengeluarkan Perda 

yang sama. 

Setelah semua muatan materi dan substansi yang didapatkan dirasa 

cukup, Naskah dan Raperda sebelumnya tersebut disempurnakan dan 

diharmonisasikan kembali oleh DPRD agar benar-benar memenuhi 

kebutuhan di daerah. Untuk selanjutnya, Ranperda yang telah final tersebut 

akan digelar kembali dalam pemaparan rapat paripurna DPRD untuk 

disetujui bersama. 

c. Pengesahan dan Pengundangan 

Apabila pembahasan Raperda tersebut dalam rapat akhir di DPRD 

telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Ranperda akan dikirim oleh 
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Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam 

hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda 

tersebut dilakukan oleh Bagian Hukum. Kepala Bagian Hukum akan 

melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan 

menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. 

Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, 

distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. 

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris 

DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat 

menyempurnakan teknik penyusunan Ranperda yang telah disetujui oleh 

DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga 

terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala 

Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut 

dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan 

masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan 

persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa 

merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. 

d. Penyebarluasan 

Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, 

Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam 

Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah 

setempat dan pihak terkait mengetahuinya. 

 

C. Kesimpulan 

Bahwa perlu disesuaikannya tarif retribusi, khususnya mengai retribusi 

jasa umum tentang pelayanan kebersihan/persampahan. Hal ini seperti dijelaskan 

dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

daerah dan Retribusi Daerah, yang memuat bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  Jadi disini sangatlah jelas bagi Peraturan-

Peraturan Daerah banyak beberapa daerah yang masih belum memperbaharui 

Perdanya, dan diharapkan untuk di evaluasi kembali karena adanya perkembangan 
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perekonomian dan juga indeks harga. Dan dibutuhkannya partisipasi masyarakat 

di dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah 

Peraturan Daerah dengan tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi alur dalam pembutan Peraturan 

daerah (perda) adalah perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan 

pengundangan serta penyebarluasan. 
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