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RETRIBUSI DAERAH
1. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh
masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang
diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi
hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada
masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009
Retribusi daerah 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.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti
dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian
retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah,
sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutas daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi
atau Badan.”

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan.

Alasan Pengenaan Retribusi Daerah
Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara
langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat
dan barang dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka
retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat
publik, karena pengaruh “spill over” (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat
dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka
pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian,
terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik,
karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan
transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa
3 | RETRIBUSI DAERAH

barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika
individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka
mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:
•

Rasionalisasi permintaan: didasarka pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang
atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar

•

Pemberian insetif untuk menghindari pemborosan

•

Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi

•

Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Tanpa harga, permintaan (demand) dan penawaran (supply) cenderung tidak akan mencapai
ekuilibrium (keseimbangan), dengan demikian alokasi sumber daya secara ekonomi tidak akan efisien.
Contoh: penyediaan air bersih dan obat-obatan.
Tetapi:
•

Pasar sering tidak sempurna: dalam banyak kasus, pemerintah menjadi pemasok monopoli.
Dalam kondisi ini, pemerintah tidakdapat memanfaatkan situasi tersebut (monopoly power)
untuk memaksimalkan keuntungan, seperti, penyediaan air bersih.

•

Apabila pelayanan tersebut memiliki sifat barang publik (misalnya, eksternalitas positif),
makan akan lebih baik jika mengenakan retribusi atas pelayanan tersebut kurang dari harga
penuh (full price), atau tanpa harga sama sekali (gratis).

•

Distribusi yang tidak merata dari penghasilan berarti bahwa orang kaya dapat membayar lebih
besar dari orang miskin.

Prinsip Manfaat: apabila pelayanan tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang
(misalnya, pasokan air bersih untuk rumah tangga, sekolah, perusahaan industri), maka retribusi secara
langsung bagi mereka yang menerima manfaat dianggap adil berkaitan dengan prinsip ini. Jadi, mereka
yang tidak menerima manfaat atas pelayanan air bersih tidak harus membayar. Pemungutan retribusi
dapat dilakukan sepanjang individu yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan.

Hambatan Pengenaan Retribusi Daerah
Kesulitan administrasi/biaya Retribusi Daerah membutuhkan suatu sistem pengecualian (artinya, dapat
membedakan antara penerima manfaat dan bukan) dan sistem pengukuran (misalnya, batas-batas
untuk jalan tol, meteran untuk pemakaian air bersih). Kedua sistem ini dapat meningkatkan biaya
pelayanan. Namun demikian, pengenaan retribusi tergantung dari pelayanan, karakteristik
keterukuran dan pengecualian (excludability) membuat penilaian dan pelaksanaan lebih mudah
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dibandingkan dengan beberapa pajak (seperti, retribusi air atau listrik lebih mudah dibandingkan
dengan pajak penghasilan).
Orang miskin tidak mampu membayar: penghasilan sangat tidak merata, sehingga orang miskin tidak
mampu membayar untuk pelayanan dasar seperti: air bersih, transportasi umum, bahkan makanan.
Tetapi:
•

Dapatkah kita membuat daftar kebutuhan pokok? Apa yang dibutuhkan oleh seseorang dapat
berbeda untuk orang lain.

•

Pelayanan gratis dapat mengganggu pilihan individu: dari pada pelayanan gratis, beberapa
individu lebih memilih untuk memperoleh uang dalan rangka membeli makanan atau buku
sekolah.

•

Apabila kita mempertimbangkan orang miskin, maka pendekatan yang terbaik adalah retribusi
penghasilan (lumpsum transfer). Orang miskin bebas memilih, sehingga tidak mengganggu
efisiensi alokasi. Namun, apakah pendekatan ini layak di negara berkembang?

•

Gratis (atau subsidi) atas pelayanan berdampak pada pemborosan.

•

Tidak adanya retribusi dapat berarti bahwa tidak tersedia sumber daya yang cukup untuk
memperluas pelayanan kepada orang miskin.

•

Apakah pelayanan gratis atau subsidi benar-benar dinikmati oleh orang miskin? Orang kaya
dapat saja lebih menikmati pelayanan subsidi tersebut (misalnya, memiliki akses yang lebih
baik, korupsi, dan lain-lain), atau subsidi dapat dijadikan tameng oleh birokrat untuk
melakukan korupsi.

Eksternalitas, barang merit, dan kewajiban hukum:
Eksternalitas positif (spillover effects), menunjukkan bahwa adanya retribusi atas suatu pelayanan
dapat membuat individu enggan untuk mengonsumsi pelayanan tersebut sehingga berdampak
pada hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya, imunisasi). Demikian pula, barang yang secara sosial
dibutuhkan (merit goods) maka harga retribusi dapat dikurangi atau gratis (misalnya pendidikan).
Selain itu, apabila terdapat kewajiban hukum untuk mengonsumsi pelayanan tersebut (misalnya,
pendidikan dasar), maka pelayanan gratis perlu menjadi pertimbangan.
Untuk alokasi sunber daya langka, terdapat beberapa alternatif dari pada hanya sekadar melalui harga,
misalnya, melalui penjatahan, voucher, dan sistem antrian. Meskipun metida tersebut mampu
meyakinkan bahwa orang miskin mendapat kesempatan yang sama, namun metode ini tidak dapat
memenuhi seluruh fungsi dari sistem harga (yaitu mencegah pemborosan dan menghasilkan
sumber daya tambahan), dan juga mudah untuk disalahgunakan.
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2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah
UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi
daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertamba menjadi 32 jenis
setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012.
Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Tabel 1. Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan
Kesehatan
2. Retribusi Persampahan/
Kebersihan
3. Retribusi KTP dan Akte
Capil
4. Retribusi Pemakaman/
Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pelayanan Tera/
Tera Ulang
11. Retribusi Penyedotan
Kakus
12. Retribusi Pengolahan
Limbah Cair
13. Retribusi Pelayanan
Pendidikan
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Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar
Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat
Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus
Parkir
6. Retribusi Tempat
Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong
Hewan
8. Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan
di Air
11. Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah

Perizinan Tertentu
1. Izin Tempat
Penjualan Minuman
Beralkohol
2. Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan
3. Retribusi Izin
Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha
Perikanan
6. Retribusi
Perpanjangan IMTA

14. Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
15. Retribusi Pengendalian
lalu-lintas
Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 97 Tahun 2012

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan atau diberikan pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan
kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
1)

Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di
puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan
pendaftaran).

2)

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
pengambilan,

pengangkutan,

dan

pembuangan

serta

penyediaan

lokasi

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
3)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas
pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu
penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta
catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak,
akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantia
Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4)

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman
termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa
tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola
oleh daerah.
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5)

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di
tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

6)

Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan
khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7)

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
diselenggarakan oleh daerah.

8)

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang
dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyakarat.

9)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yangd
ibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta
tematik, dan peta teknis (struktur).

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan
penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola
oleh BUMD dan swasta.
11) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan
pengolahan limbah cari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah.
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alatalat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan
ruas jalan tertentu, koridor tertetentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan
tingkat kepadatan tertentu.
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2.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
•

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

•

Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disedikan secara memadai
oleh pihak swasta
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

1)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan
daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta,
pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya
pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

2)

Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas
pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,
yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD
dan swasta.

3)

Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang
secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelalangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang
dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat
pelalangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelalngan yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4)

Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan
parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnnya di lingkungan teminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak
termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal
yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

5)

Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang
khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek
retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh
BUMN, BUMD dan pihak swasta.
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6)

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan atas pelayanan
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah,
tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

7)

Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas
pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.

8)

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan,
termasuk fasilitas lainnnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola ole Pemerintah Daeah

9)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrga, adalah pungutan atas pemakaian tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.

10) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan
orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh daerah.
11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha
pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah
adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian
izin untuk mendirikan suatu bangunan.
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan
pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.
3) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat
usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau
gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
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4) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk
penyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek
tertentu.
5) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin utnuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas
pemberian perpanjangan IMTA jepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya
ditetapkan dengan Perda.

3. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah
a)

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan
tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa
pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan
bermanfaat bagi masyarakat umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang
ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan
sasaran tarif adalah:
1) Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga,
dan biaya modal;
2) Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang

layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan
pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Beberapa pelayanan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat
apabila dibiayai melalui retribusi- semakin dekat pelayanan tersebut ke dalam
pengelompokan barang privat makan semakin tepat dibiayai melalui retrobusi. Namun
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demikian, identifikasi batas antara barang publik dan privat agak sulit dilakukan dan
pengelompokan harus berdasarkan pada tiap-tiap pelayanan.
Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan distorsi harga relatif dan
masalah serius berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan
mengurangi pilihan konsumen. Dalam prakteknya dari sudut pandang administrasi,
pertimbangan sosial dan politik memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan
ekonomi efiensi. Namun, gagal dalam menetapkan retribusi atas pelayanan publik
merupakan penyebab utama defisit fiskal di beberapa negara miskin.
Dengan pertimbangan bahwa beberapa pelayanan dikenakan retribusi, maka pertanyaan
yang muncul adalah berapa harga yang sesuai atas pelayanan tersebut?
Para ahli, umumnya menentukan tarif/harga berdasarkan biaya marjinal, yaitu harga yang
dibebankan harus sama dengan biaya marjinal (biaya khusus) untuk melayani konsumen.
Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif atas pelayanan tersebut. Harga ini
disebut sebagai harga ekonomis efisien, karena hargalah yang akan memaksimalkan manfaat
ekonomi dan penggunaan terbaik atas sumber daya (asumsi faktor lain dianggap sama).
Karenanya, masyarakat memperoleh keuntungan dari peningkatan output atas barang atau
jasa sampai pada titik di mana biaya marjinal sama dengan harga.
Prinsip harga berdasarkan biaya marjinal adalah prinsip yang umum digunakan dalam pasar
uang kompetitif (misalnya, harga di restoran, biaya menyewa kendaraan, biaya telepon, dan
lain-lain).

Harga berdasarkan biaya marjinal, umumnya memperhitungkan secara penuh biaya-biaya
sebagai berikut.
•

Biaya operasional variabel

•

Biaya overhead semi variabel, seperti pemeliharaan

•

Biaya penggantian atas aset modal yang digunak dalam memberikan pelayanan

•

Aset modal tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan permintaan
(keterbatasan kapasitas)

Harga yang didasarkan pada biaya marjinal tidak memperhitungkan biaya modal historis
(misalnya, biaya modal atas jembatan yang sudah ada) atau biaya overhead murni yang tidak
berhubungan sama sekali dengan penggunaan pelayanan (misalnya, nilai lukisan yang ada di
galeri seni).
Kasus klasik biaya historis adalah pada jembatan penyeberangan: harga berdasarkan biaya
marjinal mengatakan bahwa tidak ada pungutan yang dikenakan karena biaya marjinal atas
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penggunaan adalah nol (atau mendekati nol). Sepanjang kapasitas tersedia atas pelayanan
jembatan penyeberangan, maka mengenakan biaya/retribusi atas pelayanan tersebut akan
mengurangi penggunaan, dan hal ini dapat mengurangi manfaat ekonomi keseluruhan dari
pelayanan tersebut.
Sebaliknya, biaya marjinal penyediaan perumahan tidak nol, karena sekali rumah ditempati maka
kapasitas habis digunakan, sehingga biaya marjinal penyediaan perumahan adalah biaya
pengadaan rumah (ditambah biaya pemeliharaan, dan lain-lain). Kebijakan harga di atas bukan
merupkan sesuatu yang unik bagi sektor publik. Di sektor bisnis dengan surplus kapasitas,
misalnya kamar hotel pada off peak season, akan menjual kamar setidaknya pada harga yang
dapat menutupi biaya marjinal. Apabila mereka menetapkan harga penuh (yaitu harga yang
menutupi biaya historis) ketika memiliki surplus kapasitas, maka akan mengurangi keinginan
pelanggan sehinggan menyebabkan terjadinya kerugian yang besar.
Contoh: listrik, biaya marjinal bervariasi tergantung dari:
a)

Volume yang dikonsumsi

b)

Jarak dari jalur pusat (supply utama)

c)

Waktu/ jam sehari (waktu sibuk/tidak sibuk)

4. Masalah-Masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah
1.

Perda bermasalah
Masih terdapat beberapa daerah yang mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif
seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum.

2.

Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD
Kewenangan pemerintah pusat (Mendagri) dalam pembatalan Perda Provinsi dan kewenangan
Provinsi dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota akan semakin memperlemah pengawasan
Perda. Mekanisme pengawasan Perda PDRD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009
disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pelanggaran atas mekanisme pengawasan dapat dikenakan sanksi.
Sanksi tersebut dapat berupa penundaan atau pemotongan dana perimabangan. Tata cara
penundaan atau pemotongannya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.

Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya taris retribusi daerah.

4.

Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
daerah.
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5. Soal Latihan
1. Jelaskan dalam hal apa retribusi perlu diterapkan?
2. Bagaimana melindungi orang miskin dalam mengonsumsi pelayanan publik?
3. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh “spill over” (eskternalitas positif), atau
penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan, pengendalian penyakit), dan
lain sebagainya, pembiayaan apa yang paling cocok?
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