
i 
 

i 

 

 

 

 

 

KAJIAN YURIDIS PERDA NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM 

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) KABUPATEN PEMALANG 
 

SKRIPSI 

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

HERRY TATZUKO 
 

NIM. 3450404059 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 

 



 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi pada : 

 Hari : Senin 

 Tanggal : 16 Maret 2009 

 

 

    Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

 Drs. Sutrisno PHM.M.Hum                                  Tri Sulistiyono, S.H, M.H 
   NIP. 130795080 NIP. 132255794 

 
 

 
 

 

 

Mengetahui : 

Pembantu Dekan Bid. Akademik 

Fakultas Hukum 

 

 

Drs. Suhadi, S. H., M.Si. 
NIP. 132067383 

 
 



 

iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : Rabu 

Tanggal  : 18 Maret 2009 

 

Penguji Utama 

 

 

Dra. Martitah, M.Hum 
NIP.131570071 

 

           Penguji I                                                                    Penguji II 

 
 
 

Drs. Sutrisno PHM, M.Hum                                        Tri Sulistiyono, S.H, M.H 
       NIP. 130795080   NIP. 132255794 
 

 
 
 
 

Mengetahui : 

Dekan Fakultas Hukum 

 

 

Drs. Sartono Sahlan, M.H 
NIP. 131125644 



 

iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya Penulis sendiri, bukan meniru atau mencontoh dari karya tulis orang 

lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang, 16 Maret 2009 

 

 

   Herry Tatzuko 
      NIM. 3450404059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

 ”Pandanglah kebawah, jika memandang keatas tidak akan ada 

batasnya” (Penulis). 

 ”Berteman baiklah dengan orang yang ’berkata benar’, bukan dengan 

orang yang membenarkan kata-kata anda yang ’belum tentu benar’. 

”Barang siapa bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya akan 

bermanfaat bagi dirinya” (Al ’Ankabut:6). 

 

PERSEMBAHAN 

 

1. Untuk Allah SWT tempat aku Berlindung. 

2. Untuk Paknyak dan Maknyak tercinta 

yang sangat saya hormati (H.A. Warhadi 

dan Hj. Warniyah). 

3. Untuk Adek-adekku (Zaenul, Henny dan 

Hanny). 

4. Untuk Kakak-kakakku (Mas Agus, Mas 

Ali, Mba Cinaeni, Mba Pulhasanah). 

5. Untuk semua keluarga besar tercinta. 

6. Untuk seseorang yang aku sayangi. 

7. Untuk Almamaterku. 



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Kajian Yuridis Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pemalang”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh 

bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam 

kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. Sartono Sahlan M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Drs. Sutrisno PHM M.Hum, Dosen pembimbing I yang telah berkenan 

memberikan bimbingan bagi penulis. 

4. Tri Sulistiyono, S.H, M.H, Dosen pembimbing II yang dengan sabar 

memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Arif Hidayat, S.H, M.H, selaku dosen pendamping yang telah memberikan 

saran, motivasi dan bimbingan di luar jadwal. 



 

vii 
 

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya. 

7. Eko Adi Santoso S.H. Selaku Kepala UPPT Kabupaten Pemalang. 

8. Sri Budi Utami S.IP, petugas front office di UPPT Kabupaten Pemalang. 

9. Tantri Ari Cahyaningtyas, Selaku Pembina Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Kekayaan dan Aset Daerah  

10. Arum Nisma Wulanjani, S.Pd, yang selalu memberikan motifasi dan 

semangat selama membuat skripsi. 

11. Teman-teman Kontrakan UGD RSJ Patemon, buat Sunu DK, S.Pd (thank’s 

for all). 

12. Teman-teman Hukum Angkatan 2004 teman bermain dan belajarku 

terutama teman-teman seperjuangan yang mengambil skripsi hukum pajak. 

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

semua dukungannya. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan 

amalannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangannya dan harapan penulis hendaknya skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pihak yang memerlukan.Amien… 

 

 

Semarang, 16 Maret 2009 

 

    Penulis 



 

viii 
 

ABSTRAK 
 
Tatzuko, Herry. 2009. Kajian Yuridis Perda no. 9 tahun 2006 tentang Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang). Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sutrisno, PHM, M.Hum., Tri 
Sulistiyono, S.H, M.H., 93 Halaman. 
 
Kata Kunci :  Kajian Yuridis, Perda No. 9 Tahun 2006, Peningkatan PAD 
 

 Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang 
untuk mengintensifkan penghasilan daerah, salah satunya melalui retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Dari data awal yang ditemukan menunjukkan adanya kenaikan signifikan, 
namun terkait dengan pelaksanaan pelayanan IMB dan jangka waktu penyelesaian 
IMB, disamping itu biaya administrasi dan biaya pengawasan bagunan tersebut 
sebagaimana pasal 6 Kabupatan Dati II Pemalang Nomor 5 Tahun 1995 di rasa 
masih memberatkan, untuk itu perlu diadakan penelitian tentang kajian yuridis 
Perda No. 9 tahun 2006 tentang retribusi  IMB dalam upaya peningkatan PAD 
Kabupaten Pemalang. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur 
pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pemalang 
sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB)?  (2) Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Pemalang?  (3) Bagaimana upaya penyelesaian mengatasi 
hambatan dalam pemungutan IMB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Pemalang? Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk 
mengetahui prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 
Kabupaten Pemalang. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dan 
pendukung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 
9 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. (3) Untuk 
mengetahui bagaimana upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam 
pemungutan IMB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Pemalang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
socio legal. Penelitian ini berlokasi di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Pemalang dan yang menjadi objek penelitian adalah prosedur 
permohonan IMB di Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data diperoleh 
berdasarkan dokumentasi hingga wawancara dengan beberapa responden dan 
informan dari masyarakat serta petugas di Kantor Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Pemalang.  Objektivitas dan keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukan pemungutan pajak retribusi yang dilaksanakan 
Unit Pelaksananaan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang mampu 
meningkatkan PAD Kabupaten Pemalang. Hal ini terlihat pendapatan dari sektor 
retribusi IMB dari tahun 2006 lebih besar dari tahun 2005 yaitu sebesar 67,8%, 
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tahun 2007 lebih besar dari tahun 2006 yaitu sebesar 83,3%, sedangkan tahun 
2008 lebih besar dari tahun 2007 yaitu sebesar 29,5%.  UPPT ini dibentuk sebagai 
upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 
pelaksanaanya dilihat dari tanggapan wajib retribusi ditemukan adanya kesesuaian 
prosedur perizinan IMB dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
retribusi izin mendirikan bangunan dan Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 
tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Hambatan yang 
ditemui dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Pemalang sektor retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah (a) Prosedur pemungutan Izin Mendirikan 
Bangunan yang terlalu rumit. (b) Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif 
rendah (c) Instansi terkait penegak Perda kurang tegas dalam menindak 
pelanggaran yang terjadi. Sedangkan faktor pendukung IMB di Kabupaten 
Pemalang adalah: (a) Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan izin atas 
bangunannya. (b) Agar tercipta tata laksana pembangunan Kabupaten Pemalang 
sesuai dengan tata ruang kota. (c) Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana 
administrasi yang mencukupi. Upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam 
pemungutan IMB adalah: (a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 
pemungutan Retribusi Daerah. (b) Penegakan hukum dalam upaya membangun 
ketaatan wajib retribusi daerah. (c) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan 
atas pemungutan PAD. (d) Peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas 
penyertaan modal atau investasi daerah lainnya. (d) Mendayagunakan kekayaan 
daerah yang belum dipisahkan. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Prosedur 
pemungutan retribusi IMB di Kabupaten Pemalang sudah sesuai Perda Kabupaten 
Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan 
Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 tentang tata cara permohonan izin 
mendirikan bangunan. Tentang proses dikeluarkannya izin mendirikan bangunan 
dari mulai permohonan sampai dikeluarkannya IMB dalam jangka waktu 22 
sampai 30 hari. (2) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang dari sektor 
retribusi IMB dari mulai Tahun anggaran 2005 sampai tahun 2008 mengalami 
peningkatan. Berarti Izin Mendirikan Bangunan memberikan daya dukung 
terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pemalang  

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah (1) Perlu adanya 
penyederhanaan prosedur pelaksanaan pungutan retribusi yang telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Kabupaten Pemalang, dan diharapkan dalam membuat Peraturan Daerah dan 
Keputusan Bupati mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan 
sanksi yang jelas dan tegas, agar masyarakat atau wajib retribusi tidak berani 
melanggar. (2) Agar prosedur pelayanan IMB dilakukan secara terintegrasi, dan 
petugas surveyor merupakan petugas teknis sendiri dari Kantor UPPT bukan 
merupakan petugas surveyor dari dinas atau kantor kerja yang lain. (3) Dalam 
menjalankan tugasnya diharapkan para petugas di Kantor Unit Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Pemalang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Retribusi 
yang mengajukan permohonan izin dan dalam proses penerbitan izin tersebut bisa 
tepat waktu dan  Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) Kabupaten Pemalang 
lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang izin mendirikan 
bangunan, agar menambah income PAD Kabupaten Pemalang pada waktu 
mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang 

bermaktub dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 Alinea 1V bahwa 

Negara melindungi segenap bangsa dan Negara Indonesia, untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang–

Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan 

Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Penyelenggaran Negara dilakukan melalui pembangunan dalam segala aspek 

kehidupan bangsa. 

Seiring dengan undang-undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi 

kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas 

daerah-daerah propinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu 

tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah 

yang diatur dengan undang-undang. 

Otonomi daerah yang diusung dewasa ini memberikan kebebasan 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut 
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membutuhkan biaya tentunya guna membiayai pembangunan, untuk itu 

daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari 

pemerintah pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber–sumber 

dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan 

daerahnya. 

Adapun bentuk dan susunan pemerintah di daerah tersebut diatur 

dengan Undang–Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan 

bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pemalang berusaha mengintensifkan penghasilan daerah, salah satunya 

adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan undang-

undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.  

Dengan dasar undang-undang tersebut diatas, maka di Kabupaten 

Pemalang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai peraturan pelaksanaannya 

kemudian ditetapkan surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 

1998 Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin 
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Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Data UPPT dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan 

adanya indikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemungutan 

retribusi IMB setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Penerimaan PAD Sektor IMB Tahun 2005 - 2007 

No Tahun Target  Realisasi  Selisih Keterangan 

1 2005 175.000.000,00 106.450.710,00 68.549.290,00 DPU 

2 2006 275.000.000,00 178.640.850,00 96.359.150,00 DPU 

3 2007 350.000.000,00 327.533.690,00 22.466.310,00 Pelimpahan 

dari DPU 

Data Dipenda tahun 2007 

Dari Tabel. 1 diatas, data awal yang ditemukan diatas menunjukkan 

adanya kenaikan signifikan, namun terkait dengan pelaksanaan pelayanan 

IMB dan jangka waktu penyelesaian IMB, disamping itu biaya administrasi 

dan biaya pengawasan bangunan tersebut sebagaimana pasal 6 Kabupatan Dati 

II Pemalang Nomor 5 Tahun 1995 di rasa masih memberatkan. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini judul yang dipilih adalah “KAJIAN YURIDIS 

PELAKSANAAN PERDA NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM UPAYA 

PENINGKATAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH (PAD)  KABUPATEN 

PEMALANG” 
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B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang terdapat berbagai masalah yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Peningkatan PAD dari sektor Izin Mendirikan (IMB). 

b. Minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya di pedesaan tentang 

prosedur pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 

Retribusi IMB. 

d. Belum adanya timbal balik langsung bagi masyarakat, terkait dengan 

pemberian IMB. 

e. Prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Pemalang. 

f. Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan Perda Kabupaten 

Pemalang No. 9 Tahun 2006 Tentang IMB dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang. 

g. Upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan IMB 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pemalang. 

h. Ketidaktepatan waktu dan biaya mempengaruh efektifitas pelaksanaan 

IMB. 
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2. Pembatasan Masalah 

Dengan demikian dari permasalahan yang dihadapi, peneliti 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Pemalang. 

b. Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan Perda Kabupaten 

Pemalang No. 9 Tahun 2006 Tentang IMB dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang. 

c. Upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan IMB 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pemalang. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, fokus 

permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kabupaten Pemalang sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)? 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pemalang? 
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3. Bagaimana upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan 

IMB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pemalang?  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yaitu: 

4. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kabupaten Pemalang. 

5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dan pendukung 

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 

Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. 

6. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian mengatasi hambatan 

dalam pemungutan IMB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pemalang. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang hukum 

tentang bagaimana prosedur pelaksanaan retribusi izin mendirikan 

bangunan (IMB). 

b. Sebagai media atau sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta 

bahan acuan bagi para pembaca atau para peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan tentang pelaksanaan prosedur Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana 

pelaksanaan prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang 

dapat mempermudah mempelajari dan memahami secara keseluruhan skripsi. 

Sistematika penulisan skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagian awal skripsi ini terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, 

abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang kemudian terbagi dalam 

sub-sub bab sebagai pengelompokkan bab-bab tersebut: 

 BAB  I :    PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang pemilihan judul, identifikasi 

dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II:    LANDASAN TEORI 

Membahas tentang konsep-konsep serta teori yang mendukung 

pemecahan dalam penelitian. 
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BAB III:   METODE PENELITIAN 

Membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, obyektifitas dan 

keabsahan data, model analisis data. 

BAB IV:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil penelitian yaitu mengenai bagaimana 

prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan faktor-faktor penghambat dan pendukung serta 

upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan 

IMB Kabupaten Pemalang guna meningkatkan PAD dalam 

beserta pembahasannya. 

BAB V:     PENUTUP 

Membahas masalah kesimpulan dan saran bagi pihak tertentu 

yang terkait dengan penelitian.  

 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan 

skripsi ini. 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI 
 
 
 

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 
 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) 

menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah otonom yang 

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan 

kota didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab. Asas desentralisasi adalah asas yang 

menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah 

Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada 

pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah 
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tangga daerah. Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi disebut 

pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan 

pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam 

rangka sistem birokrasi pemerintahan. 

Dr. Ateng Safrudin, SH mendefinisikan bahwa istilah otonomi 
mempunyai kebebasan melaksanakan kemandirian tetapi bukan 
kemerdekaan artinya kebebasan yang terbatas, itu adalah kebebasan yang 
harus dipertanggungjawabkan (kepada Pemerintah Pusat), atau Pemerintah 
yang lebih tinggi, jadi bukan kebebasan yang tanpa batas.(Drs. 
Adisubrata,2003:1)  

Sedangkan Prof. Soepomo, mengemukakan bahwa otonomi daerah 
sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, 
adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah harus menjauhkan segala 
urusan yang bermaksud menyeragamkan seluruh daerah menurut satu 
model.( Drs. Adisubrata,2003:1) 

Berdasarkan pengertian otonomi daerah diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati kehidupan regional 

menurut sifat-sifat sendiri dengan menghilangkan sifat daerah menurut 

satu model. 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara 

lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan 

menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind 
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atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata 

desentralisasi administratif, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. 

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya 

terjadi pada organisasi/administratif pemerintahan daerah, tetapi berlaku 

pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam 

berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini terbuka kesempatan 

bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan 

publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan. 

Prinsip-prinsip Otonomi Daerah antara lain: 

a. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 

semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 

peningkatan peranserta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dalam Pasal 13 dan 14 UU No 32  Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa kewenangan daerah propinsi dan kewenangan daerah 

kabupaten/kota: 

Kewenangan daerah propinsi meliputi: 

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
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3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5) Penanganan bidang kesehatan; 
6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya potensial; 
7) Penanggulangan masalah sosial kabupaten/kota; 
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 

termasuk lintas kabupaten/kota; 
10) Pengendalian lingkungan hidup; 
11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14) Pelayanan admnistrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota; 
15) Penyelenggaraan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan 

oleh kabupaten/kota; 
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
 

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi: 

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2) Perencana, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5) Penanganan bidang kesehatan; 
6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya potensial; 
7) Penanggulangan masalah sosial; 
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10) Pengendalian lingkungan hidup; 
11) Pelayanan pertanahan; 
12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14) Pelayanan admnistrasi penanaman modal; 
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan 
16) Urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-

undangan. 
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Mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat 

pilihan meliputi urusan pemerintahan yang seolah nyata ada dan 

berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan 

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dan 

bertanggung jawab. 

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan 

kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang 

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam peyelenggaraannya 

harus benar-benar sejalan dengan tujuan yang dimaksud pemberian 

otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat  

c. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

d. Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian 

hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. 

e. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan yang 

serasi antara Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu 
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memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  

2. Sumber Keuangan Daerah 

Sumber keuangan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Sumber-sumber pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan 

tersebut. Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem 

pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah daerah serta pemerataan antar 

daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. 

Tujuan pokok perimbangan keuangan adalah memperdayakan dan 

meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem 

pembiayaan daerah secara proposional, adil dan trasparan, mewujudkan 

sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi acuan dalam 

alokasi penerimaan daerah dan menjadi pedoman pokok keuangan daerah. 

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan 

keuangan yang melekat pada setiap daerah menjadi kewenangan daerah. 

Dalam pasal 157 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu: 

1) Hasil pajak daerah; 
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2) Hasil rertibusi daerah; 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan 

Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut 

dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan 

atau dengan sebutan lain diluar yang ditetapkan undang-undang. 

Hasil penelolaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  

b. Dana perimbangan terdiri dari: 

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari 

sumber daya alam; 

2) Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana alokasi umum terdiri dari: 

a) Dana alokasi umum untuk daerah provinsi (10 persen) 

b) Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota (90 persen) 

3) Dana alokasi khusus, adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan tertentu/khusus yaitu: 
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a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan 

menggunakan rumusan alokasi umum dan atau khusus. 

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional 

dialokasikan berdasarkan usulan daerah. 

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi 

khusus meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, 

biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain 

biaya umum yang sejenis. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

Lain-lain yang dimaksud meliputi: 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2) Jasa giro; 

3) Pendapatan bunga; 

4) Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing dan 

5) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang 

antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai 

urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan 

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan 

bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan 

dana perimbangan lainnya. 

3. Ketentuan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 



17 

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar 

dapat melaksanakan otonomi, pemerintah daerah melakukan berbagai 

kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan undang-

undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah 

dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah berupaya untuk 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal 

dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam undang-undang No.34 tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah pendukungnya yaitu PP No.65 Tahun Pajak Daerah dan PP 

No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara 

jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dengan jenis pajak yang dipungut 

oleh Kabupaten/Kota. 

Dalam pasal 2 UU No.34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak 

Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak yaitu: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Jenis pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak 

dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat 
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menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

dalam undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat 

dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah 

otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang 

pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan 

yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta 

kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Berkaitan dengan besarnya 

tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi ditetapkan secara seragam 

diseluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi 

kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak,yaitu: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 

g. Pajak Parkir. 

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya 

Kabupaten/Kota diberi paluang untuk menggali potensi sumber-sumber 

keuangan selain yang ditetapkan dalam UU N0.34 Tahun 2000, dengan 
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menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik yang ditetapkan 

dalam UU tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah: 

a Bersifat pajak bukan retribusi; 

b Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan; 

c Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; 

d Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek 

pajak pusat; 

e Potensi memadai; 

f Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat:dan 

h Menjaga kelestarian lingkungan. 

Besarnya yang berlaku definitif untuk Kabupaten/Kota ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif 

maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya 

pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh 

Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pajak berganda. 

Selain Pajak Daerah, pendapatan daerah yang lainnya adalah 

Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 disebutkan 
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dalam pasal 1 bahwa Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pengelompokan retribusi meliputi: 

a Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil; 
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5) Retribusi Pelayanan 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 Pengujian Kapal Perikanan. 

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan 

b Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 
1) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
4) Retribusi Tempat Pelelangan; 
5) Retribusi Terminal; 
6) Retribusi Tempat Khusus Parkir 
7) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
8) Retribusi Penyedotan Kakus; 
9) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
10) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 
11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
12) Retribusi Penyeberangan di Atas Air; 
13) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
14) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
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c Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3) Retribusi Izin Gangguan; 
4) Retribusi Izin Trayek. 

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
 
Dari beberapa jenis retribusi perizinan tertentu diatas, salah satunya 

adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

4. Tinjauan Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta dalam rangka 

meningkatkan pendapatan Daerah, maka pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan telah dikenakan pungutan retribusi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 

2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

a. Dasar Hukum Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan antara lain: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No.11 

Tahun 1986 tentang Garis sempadan. 

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1992 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan 

Bagi Perusahaan Industri. 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Bangunan Gedung. 
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4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

b. Adapun maksud dari Penerbitan IMB untuk: 

1) Mengatur tata letak bangunan sesuai dengan Rencana Daerah Tata 

Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) 

Wilayah kota. 

2) Mengatur kawasan perumahan dan pemukiman maupun industri 

yang berwawasan lingkungan. 

3) Mengawasi atau mengarahkan terhadap bentuk bangunan agar 

sesuai dengan peruntukannya. 

4) Melindungi perlindungan hukum bagi pemilik bangunan. 

c. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

sebagaimana tercantum pada pasal 1 adalah sebagai berikut: 

1) Daerah adalah Kabupaten Pemalang 

2) Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang 

3) Bupati adalah Bupati Pemalang 

4) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

Retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

5) Badan adalah sekumpulan orang dan/alat modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau 

daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
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dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga 

bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.  

6) Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan 

yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan 

gedung tersebut. 

7) Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 

seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun 

menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki 

bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau 

meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan meratakan 

bangunan tersebut. 

8) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selanjutnya disebut izin 

adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau 

badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar 

desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan dengan Koefisien 

Dasar Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, Koefisien Ketinggian 

Bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

9) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah adalah pembayaran atas pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan. 

10) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
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pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 

11) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 

izin. 

12) Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 

menurut peraturan retribusi. 

13) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

pokok retribusi. 

14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Kurang Barang Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang 

menentukan tambahan atas retribusi yang ditetapkan. 

15) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 

tidak seharusnya terutang. 

16) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/denda. 
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17) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 

18) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

19) Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dlakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti itu untuk membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

d. Subyek dan Obyek Retribusi 

Dalam Pasal 3 disebutkan Obyek Retribusi adalah pemberian 

izin.mendirikan bangunan. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan Subyek 

Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

mendirikan bangunan. 

 

e. Golongan Retribusi 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Pasal 5 

dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan 

dalam Pasal 8 menyebutkan tarif Izin Mendirikan Bangunan adalah: 
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1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma 

dua puluh lima perseratus) dari indek harga bangunan. 

2) Apabila terdapat perubahan izin dikenakan retribusi sebesar 

50% (lima puluh perseratus) dari tarif indek harga bangunan. 

a) Nilai Koefisien Bangunan di tetapkan sebagai berikut : 

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur 

dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai 

bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi/daerah, lokasi 

jalan, kelas bangunan dan status bangunan. Faktor-faktor di 

atas semuanya diberi bobot (koefisien). 

b) Daftar koefisien ditetapkan sebagai berikut: 

 Tabel 2. Koefisien luas bangunan 
No Luas Bangunan Koefisien 
1 
2 
3 
4 
5 

Bangunan dengan luas s/d 100 m2 
Bangunan dengan luas s/d 250 m2 
Bangunan dengan luas s/d 500 m2 
Bangunan dengan luas s/d 1000 m2 
Bangunan dengan luas > 1000 m2 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,50 

 
 Tabel 3. Koefisien Tingkat Bangunan 

Luas Bangunan Koefisien 
1 
2 
3 
4 

Bangunan 1 lantai 
Bangunan 2 lantai 
Bangunan 3 lantai 
Bangunan 4 lantai 

1,00 
1,20 
1,30 
1,50 

 
Tabel 4. Koefisien Guna Bangunan 

No Luas Bangunan Koefisien 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bangunan Sosial 
Bangunan Perumahan 
Bangunan Fasilitas Umum 
Bangunan Pendidikan 
Bangunan Kelembagaan/Kantor 
Bangunan Perdagangan dan Jasa 
Bangunan Industri 
Bangunan Khusus 
Bangunan lain-lain 

0,50 
1,00 
1,00 
1,00 
0,75 
1,20 
1,40 
1,40 
1,60 

 
Tabel 5. Koefisien Kota / Wilayah 

No Luas Bangunan Koefisien 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Kota I 
Kota II 
Desa I 
Desa II 
Industri I 
Industri II 
Kawasan Lindung I 
Kawasan Lindung II 
Ribbon Development I 
Ribbon Development II 
Pariwisata I 
Pariwisata II 

1,20 
1,00 
0,90 
0,80 
1,20 
1,00 
1,40 
1.40 
1,00 
0,80 
0,80 
0,80 

 
Tabel 6. Koefisien Kelas Jalan 
No Luas Kelas Jalan Koefisien 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Bangunan di pinggir jalan Protokol / jalan 
utama kota 
Bangunan di pinggir jalan arteri sekunder 
Bangunan di pinggir jalan  kolektor primer 
Bangunan di pinggir jalan kolektor sekunder 
Bangunan di pinggir jalan lokal primer 
Bangunan di pinggir jalan lokal sekunder 
Bangunan di pinggir jalan lingkungan 

1,50 
 

1,40 
1,30 
1,20 
1,00 
0,90 
0,80 

 
Tabel 7. Koefisien Kelas Bangunan 
No Luas Bangunan Koefisien 
1 
2 
3 

Bangunan Permanen 
Bangunan Semi Permanen 
Bangunan Sementara 

1,00 
0,75 
0,50 
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Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa, yang dimaksud Retribusi 

Daerah atau yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara 

sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik 

berupa jasa umum, jasa usaha, jasa perizinan tertentu tanpa mendapat 

kontraprestasi dari negara (wikipedia) 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi 

adalah pungutan daerah yang didapat dari masyarakat sebagai pembayaran 

atas jasa yang prestasinya dikembalikan dan dalam pelaksanaannya tidak 

dapat dipaksakan. 

Berdasarkan pengertian retribusi diatas, maka diketahui bahwa daerah 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dalam undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 juga mengatur tentang Pemerintah Daerah dan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan 

saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas 
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kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok yang dan mendasar suatu 

daerah menjadi hilang. 

Ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, 

dan khusus mengenai Tata Cara Memperoleh IMB diatur dalam Keputusan 

Bupati Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tata Cara Memperoleh Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

Dalam Pasal 1 huruf (e) disebutkan bahwa: Izin Mendirikan Bangunan 

yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin membangun yang dikeluarkan 

oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang yang didelegasikan kepada 

kepala DPU. Sedangkan pasal 2 disebutkan Barang siapa bermaksud 

mendirikan bangunan-bangunan harus mengajukan permohonan IMB. 

Dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut: 

a. Surat pengantar IMB yang diketahui kepala desa/kelurahan dan camat 

setempat. 

b. Persetujuan tetangga. 

c. Melampirkan turunan surat pemilikan/status tanah. 

d. Melampirkan gambar rencana kontruksi bangunan. 

e. Melampirkan perhitungan beton bagi bangunan yang bertingkat. 

Sedang dalam Pasal 3 disebutkan tentang bagaimana tata cara 

memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut: 

a. Di Cabang DPU 

1) Pemohon membawa persyaratan sebagaimana  dimaksud Pasal 2   

keputusan ini. 
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2)  Pemohon mengisi formulir model G.1 

3)  Kepala Cabang DPU membuat formulir G.II 

4)  Pemohon membayar biaya 

5)  Dimasukkan dalam register 

b. Di DPU 

1) Berkas permohonan IMB yang sudah lengkap dimasukkan dalam 

register. 

2) Dibuatkan surat Keputusan Kepala DPU tentang IMB dan dikirim ke 

Cabang DPU. 

Sedangkan obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 

pemberian izin mendirikan bangunan, sedangkan subyek retribusi mendirikan 

bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan 

Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis yang membidangi. 
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B. Kerangka Pikir 

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan ke dalam kerangka pikir 

sebagai berikut: 

Bagan 1: Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancasila 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004  

UPPT 
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 

Retrbusi IMB 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 1995 

Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 

Upaya-upaya Penyelesaian 
mengatasi hambatan 

Faktor 
Pendukung 

Faktor 
Penghambat 

Peningkatan PAD 
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Kerangka pikir merupakan suatu alur yang menentukan kemana 

arah dari penulisan kita. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang 

meneliti tentang Kajian Yuridis Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari sumber hukum 

yang ada di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 

1945 diwujudkan melalui penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan 

rakyat dan demokratis dengan mengutamakan Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa berdasarkan Pancasila. Adapun bentuk dan susunan daerah 

tersebut diatur dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemarintah Pusat dan Daerah menetapkan 

bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Dengan dasar undang-undang tersebut diatas, maka di Kabupaten 

Pemalang ditetapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2006 Tentang IMB, 

sebagai Peraturan Pelaksanaanya surat Keputusan Bupati No 14 Tahun 

1998 Tentang Tata Cara Memperoleh IMB.  Mengenai Biaya Pengawasan 

Bangunan-Bangunan ditetapkan Perda No. 5 Tahun 1995. Sedangkan 

Pelayanan Perizinan dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu (UPPT) Kabupaten Pemalang yang pembentukannya diatur dalam 

Keputusan Bupati No. 26 Tahun 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Didalam suatu penelitian diperlukan sekali suatu metode penelitian. 

metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pengumpulan data yang akurat analisis data. Sedangkan penelitian disini 

adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan Metode 

ilmiah (Soetrisno Hadi, 1993;4). Kata “Metodologi” berasal dari kata yang 

berarti “jalan ke”. Melihat penggabungan dari kedua kalimat tersebut, Metode 

Penelitian diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk 

tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.(Soerjono Soekamto, 1986:5) 

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk 

memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya 

penelitian yang ada relevansinya antara komponen yang satu dengan yang 

lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. (Moleong, 

2002:3) 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

socio legal. Socio legal yaitu pendekatan hukum dengan variabel sosiologis 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional 
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dalam sistem kehidupan bermasyararakat. Dari segi aturannya adalah mengacu 

pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) serta Peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Bupati No. 14 Tahun 

1998 tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seseorang melakukan penelitian. 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah:.  

1. Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) yang dibawahi Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Pemalang. 

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Pemalang. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah kajian yuridis perda nomor 9 tahun 

2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti 

karena ketepatan  memilih dan menentukan jenis sumber data akan 

menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data 

tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. 

Jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah kata-kata tindakan orang-orang yang 

diamati (Moleong, 2002:112). Sumber data primer diperoleh peneliti 

melalui pengamatan dan observasi langsung yang didukung dengan 

wawancara  terhadap responden maupun informan. 

a. Responden 

Responden yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan 

(Arikunto, 1998:114). Dalam penelitian ini sebagai responden adalah 

Kepala UPPT beserta staf bagian perizinan dan masyarakat pemohon 

IMB. 

b. Informan 

Informan bisa diartikan juga sebagai narasumber. Narasumber 

dalam hal ini  bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta oleh 

peneliti, tetapi narasumber bisa lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang dimiliki (Arikunto 1998:50). 

 Dalam penelitian ini sebagai informan adalah Kepala Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

2. Sumber Data sekunder 

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi 

sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari bahan-bahan yang 

berasal dari sumber tertulis, arsip-arsip, dokumen-dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. (Moleong, 2002:113). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, 

Undang-undang Nomor 32-33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan 

Dana Perimbangan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 34 tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta beberapa dokumen 

lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan, 

pengumpulan data antara lain:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000 : 135). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan 

membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan 

apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap 

atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang 

didapatkan atau diharapkan. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan responden yaitu 

Bapak Eko Adi Santoso S.H sebagai Kepala UPPT Kabupaten Pemalang, 
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pada hari Senin tanggal 28 Oktober, jam 11.00 WIB. Wawancara 

dilakukan di ruang kerja Beliau. 

Kemudian pada hari tanggal yang sama, tepatnya jam 01.45 

peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kustiyati S.IP (Yanti) selaku 

pelaksana bagian pelayanan perizinan (front office) Sehingga peneliti 

dapat mengetahui tentang prosedur pemungutan retribusi IMB, Hambatan-

hambatan, serta upaya-upaya mengatasi hambatan dalam pemungutan 

IMB guna meningkatkan PAD Kabupaten Pemalang. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemohon IMB, yaitu 

pada tanggal 18 Desember 2008. Wawancara dilakukan dengan metode 

tanya jawab langsung di Kantor UUPT yaitu dengan Bapak Anis Nugraha, 

alamat Pusponjolo Tengah VII/2 Semarang. Beliau mengurus izin tower 

(BTS Operator Seluler) yang dikelolanya di desa Gondang Taman 

Pemalang. 

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Sigit Puwanto M.Pd, 

alamat Desa Mengori Pemalang. Beliau sedang mengurus izin bangunan 

untuk ruang kelas, kebetulan profesi beliau adalah guru yang mengajar di 

SMPN 6 Pemalang. 

Kemudian wawancara dilakukan dengan Bpak Zaen, 33 Tahun, 

alamat Comal, Kabupaten Pemalang. Beliau sedang mengurus izin untuk 

tempat kerja/bengkel. 
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2. Pengamatan (Observasi)  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikhis untuk 

kemudian untuk kemudian dilakukan pencatatan (Ronny Hanitijo 

Soemitro, 1985:62). Observasi sebagai alat pengumpul data dapat 

dilakukan secara langsung, dapat pula dilakukan dengan daftar isian yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan 

pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat instrumen pengamatan 

yang ditujukan kepada Pegawai Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

pemohon IMB. 

Alasan penulis menggunakan penelitian ini adalah: 

a. pengamatan ini dilakukan secara langsung sehingga dapat mengetahui 

kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 

b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 

situasiyang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

c. Pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi 

yang rumit yang terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
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kabar, majalah, agenda atau media lain-lainnya yang dapat digunakan 

sebagai metode pengumpulan data. (Arikunto, 1998:236) 

Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan pencatatan terhadap data-data sebagai bahan penelitian berupa 

data-data mengenai jumlah wajib retribusi dan laporan target realisasi 

PAD serta arsip lainnya. 

Metode dokumentasi yang telah saya lakukan adalah dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan sumber dari UPPT Kabupaten Pemalang, 

kemudian saya catat dan fotocopy untuk mendapatkan bahan yang 

diperlukan sebagai bahan dasar penulisan skripsi ini. 

F. Obyektifitas dan Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu 

penelitian, dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Tehnik 

triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178). 

Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

serta data observasi yang didapatkan dilapangan berkaitan dengan 

implementasi pemungutan retribusi IMB. 
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G. Model Analisis Data 

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data 

kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.(Moleong, 2002:103) 

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan 

diseleksi untuk kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini model analisis yang 

digunakan adalah model ananlisis kualitatif, yang dimaksud analisis kualitatif 

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh 

responden secara lisan, juga tingkah laku yang nyata,yang diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh (E.W. Burgess dalam Soekanto, 1986:32). 

Dalam metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data. 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif yang 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, menyatukan dan membuang yang tidak perlu dan 

mengoordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mentranformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Miles dan 

Huberman, 1992:17) 
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3. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Menurut Miles dan Huberman, (1992:17) penyajian data 

merupakan analisis merancang deretan dan kolom dalam sebuah matrik 

untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data dimasukkan 

kedalam kotak-kotak matrik. 

4. Menarik Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana makna-makna yang muncul dari 

yang harus diuji kebenarannya, kekokohonnya dan kecocokannya yakni 

yang merupakan validitasnya (Miles dan Huberman 1992:19). Verifikasi 

dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data 

baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat dalam bagan 

berikut: 
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Bagan 2. Tahapan Analisis Kualitatif Menurut Miles Hubberman 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman, 1992:20) 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian dilapangan, dengan melakukan 

wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. 

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diadakan reduksi data 

dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah 

direduksi, dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah selesai 

dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan atau verifikasi data. 

Pengumpulan data 

Penarikan kesimpulan 

Reduksi data Penyajian data 
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BAB lV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Kabupaten Pemalang 

Kondisi georafis Kabupaten Pemalang merupakan salah satu 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Jawa 

tengah. Secara geografis kabupaten Pemalang terletak diantara 1090 

17” 30” - 1090 40” 30” BT dan 80 52” 30” - 70 20” 11” LS, dengan luas 

wilayah 1.115,30 Ha, yang terdiri dari luas lahan sawah 466,43 Ha, 

luas daratan 648,87 Ha terbagi atas 14 kecamatan, 222 desa dan 

kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang. 

Kabupaten Pemalang mempunyai batas-batas wilayah 

administrasi sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. 

Kabupaten Pemalang dengan luas wilayah 1.115,30 Ha, yang 

terdiri dari luas lahan sawah 466,43 Ha, luas daratan 648,87 Ha, 

terbagi atas 14 kecamatan, 222 desa dan kelurahan. Luas dan 
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prosentase wilayah Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 8. Luas Wilayah Kabupaten Pemalang 
Kecamatan Sawah Dataran 

kering 
Jumlah Prosentase 

(%) 
01. Moga 
02. Warungpring 
03. Pulosari 
04. Belik 
05. Watukumpul 
06. Bodeh 
07. Bantarbolang 
08. Randudongkal
09. Pemalang 
10. Taman 
11. Petarukan 
12. Ampelgading 
13. Comal 
14. Ulujami 

17,04
0,36

21,81
41,94
36,33
20,87
55,31
44,30
61,90
43,89
59,72
23,01
10,24
29,11

24,36
25,35
65,71
82,60
92,69
65,11
83,88
46,02
40,03
23,52
21,57
30,29
16,30
31,44

41,40 
26,31 
87,52 

124,54 
129,02 
85,98 

139,19 
90,32 

101,93 
67,41 
81,29 
53,30 
26,54 
60,55 

3,71
2,36
7,85

11,17
11,57
7,71

12,48
8,10
9,14
6,04
7,29
4,78
2,38
5,43

Jumlah 466,43 648,87 1.115,30 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2007 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kecamatan yang 

mempunyai lahan terluas yaitu kecamatan Bantarbolang dengan luas 

lahan 139,193Km2 atau 12,48 %, dan yang mempunyai lahan luas 

terkecil adalah kecamatan Warungpring dengan luas wilayah 

26,31Km2 atau 2,36%. 

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2007, jumlah 

penduduk Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 1.371.757 jiwa, naik 

sekitar 1,4 persen dari tahun 2006. Jumlah penduduk perempuan lebih 

besar dibandingkan penduduk laki-laki, ditunjukan oleh rasio jenis 

kelamin yaitu sebesar 99 yang berarti dari sekitar 100 penduduk 

perempuan, penduduk laki-laki sebesar 99 jiwa. Kecamatan Pemalang 
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sebagai ibukota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 

sebesar 185,536 atau sekitar 13,5 persen dari total penduduk 

Kabupaten Pemalang. Kecamatan Taman memiliki kepadatan tertinggi 

yaitu sebesar 2.540 artinya, setiap 1 Km2 didiami oleh sekitar 2.540 

orang, diikuti kecamatan Petarukan dan kecamatan Pemalang. 

Banyaknya penduduk dan kepadatan dirinci perkecamatan tahun 

2007 dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini : 

  Tabel 9. Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2007 
Kecamatan Luas km2 Banyaknya 

Penduduk 
Kepadatan per
Km2 

1. Moga 41,4 68.948 1.665
2. Warungpring 26,31 44.398 1.687
3. Pulosari  87,52 53.750 614
4. Belik 124,54 103.059 828
5. Watukumpul 129,02 67.390 522
6. Bodeh 85,98 59.422 691
7. Bantarbolang 139,19 82.948 596
8. Randudongkal 90,32 107.064 1.185
9. Pemalang 101,93 185.536 1.820
10. Taman 67,41 171.201 2.540
11. Petarukan 81,29 153.874 1.893
12. Ampelgading 53,3 71.062 1.333
13. Comal 26,54 91.777 3.458
14. Ulujami 60,55 111.292 1.838
Jumlah 1115,3 1.371.757 1.230
2006 1115,3 1.352.796 1.213

Sumber : Registrasi Penduduk Kecamatan Tahun 2007 

Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dirinci per 

Kelompok Umur Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 10. Banyaknya Penduduk Berdasar Kelompok Umur   
Kelompok 
Umur 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0-4 61.492 45.178 106.670
5-9 71.239 69.411 140.650
10-14 78.029 8.477 158.552
15-19 69.800 63.767 133.567
20-24 59.317 54.319 113.636
25-29 49.975 51.688 101.663
30-34 47.063 56.608 103.671
35-39 47.428 59.743 107.171
40-44 47.799 40.349 88.148
45-49 38.699 47.227 85.926
50-54 31.222 36.099 67.321
55-59 27.270 22.314 49.584
60-64 16.516 22.900 39.416
65+ 36.464 38.797 75.261
Jumlah 682.359 688.877 1.371.236
Th. 2006 669.699 883.097 75.261

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2007 
 

Keadaan demografi dapat dilihat dari mobilitas penduduk sesuai 

dengan kesempatan kerja yang ada atau yang tersedia. Hal ini erat 

kaitanya dengan situasi dan kondisi untuk menciptakan lapangan kerja 

baru, sehingga tidak menimbulkan gejolak serta untuk mengantisipasi 

permasalahan antara lahan lapangan kerja yang ada dengan jumlah 

pencari kerja yang terus meningkat. 

Penduduk Kabupaten Pemalang cukup heterogen dengan 

berbagai sifat dan watak dengan suku mayoritas adalah suku Jawa, 

agama mayoritas Islam, taraf hidup dikategorikan menengah kebawah. 

Tingginya angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 

membuktikan kesadaran akan pendidikan sudah tumbuh pada masing-

masing individu, meskipun adanya perbedaan di tingkat pendidikan 
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masyarakat. Perbedaan ini di karenakan masih adanya kesenjangan 

tingkat perekonomian di kalangan masyarakat itu sendiri. 

  Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

1 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 

38.529 81.282 119.811

2 Belum Tamat SD 123.315 127.665 250.980
3 Tamat SD 219.978 230.124 450.102
4 Tamat SLTP 85.479 72.270 157.749
5 Tamat SLTA  56.037 37.818 29.855
6 Akademi/Perguruan 

Tinggi 
18.213 10.812 29.025

 Jumlah 541.551 559.971 1.102.522
Sumber BPS Kabupaten Pemalang dalam angka Tahun 2008 

Dilihat dari Tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk 

terbanyak berpendidikan tamat SD yaitu sebanyak 450.102 orang, 

belum tamat SD sebanyak 119.811 orang, tamat SLTP sebanyak 

157.749 orang, tamat SLTA 93.855 orang, Akademi/Perguruan Tinggi 

sebanyak 29.025 dan yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 

119.811 orang. 

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Pemalang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Pemalang menyebutkan bahwa, Dinas Daerah Kabupaten Pemalang 

terdiri dari:  

1) Dinas Pendidikan Daerah, Pemuda dan Olah Raga; 

2) Dinas Kesehatan; 
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3) Dinas Pekerjaan Umum; 

4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 

6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

7) Dinas Pertanian dan Kehutanan; 

8) Dinas Kelautan dan Perikanan; 

9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa Dinas Daerah Kabupaten 

Pemalang terdiri dari 11 Dinas, salah satunya adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan  

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan dan 

Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Pemalang 

mempunyai fungsi: 
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1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan Aset Daerah. 

2) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

Daerah. 

3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Retribusi 

Daerah. 

4) Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah 

sepanjang menjadi kewenangan pungutannya. 

5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan 

evaluasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah. 

6) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

7) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

8) Penyusunan laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

9) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

10)  Pelaksanaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Bagan 3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 
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Berdasarkan bagan diatas, susunan organisasi Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri 

dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbagian Perencanaan; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Umum; 

3. Bidang Pendapatan, terdiri dari: 

a. Seksi Pajak dan Retribusi; 

b. Seksi Pendapatan dan Lain-lain; 

4. Bidang Anggaran, terdiri dari: 

a. Seksi Anggaran; 

b. Seksi Evaluasi dan pengendalian; 

5. Bidang Perbendaharaan; 

a. Seksi Perbendaharaan; 

b. Seksi Gaji; 

6. Bidang Akutansi dan Pelaporan, terdiri dari: 

a. Seksi Akuntansi; 

b. Seksi pelaporan; 

7. Bidang Kas Daerah, terdiri dari: 

a. Seksi Penerimaan; 

b. Seksi Pengeluaran; 
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8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari: 

a. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Retribusi; 

b. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan; 

9. UPTD 

10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Pemalang yaitu: 

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkordinasikan program 

dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan 

ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan 

kegiatan satuan kerja; 

b. Pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan 

ketatalaksanaan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 

d. Pelaksanaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

2. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan 
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

3. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. 

4. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang pengelolaan keuangan. 

5. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, 

organisasi dan ketatalaksanaan. 

6. Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok, bidang pendapatan mempunyai 

fungsi antara lain: 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang 

peningkatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-

lain. 

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 

peningkatan penarikan pajak,retribusi dan pendapatan lain-lain. 
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c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang peningkatan, penarikan pajak, retribusi dan pendapatan 

lain-lain. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

7. Seksi Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(RAPBD). 

8. Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok 

menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta 

pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

anggaran. 

9. Bidang Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan di bidang perbendaharaan dan gaji. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perbendaharaan dan Gaji 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang 

perbendaharaan dan gaji. 

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 

perbendaharan dan gaji. 
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c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang perbendaharaan dan gaji. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

10. Seksi perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang proses penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan 

pengelolaan administrasi anggaran daerah. 

11. Seksi gaji mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan 

konsep pelaksaan tugas serta pelayanan teknis di bidang proses 

penerbitan daftar gaji, surat perintah membayar (SPM) gaji dan 

pengelolaan pengeluaran gaji. 

12. Bidang akuntasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan di bidang akuntasi dan pelaporan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok bidang akuntasi dan pelaporan 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan progam dan kegiatan di bidang 

akuntansi dan pelaporan. 

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 

akuntansi dan pelaporan. 

c. Pelaksaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang akuntansi dan pelaporan. 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

13. Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan, 

menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta 

pelayanan teknis di bidang penyusunan pencatatan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

14. Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang penyususnan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

15. Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melaksanakan 

administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan 

pengelolaan kas daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok 

bidang kas daerah mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah. 

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah. 

c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

16. Seksi penerimaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis 

penerimaan pendapatan daerah dan melaksanakan administrasi kas 

daerah. 

17. Seksi pengeluaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di 

bidang pengeluaran sebagai belanja daerah dan melaksanakan 

administrasi pengeluaran atau belanja daerah. 

18. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan aset daerah dan mempunyai fungsi:  

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan 

aset daerah. 

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan aset 

daerah. 

c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pengelolaan aset daerah. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

19. Seksi Analisis Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi mempunyai 

tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan 
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tugas serta pelayanan teknis dibidang analisis kebutuhan, 

pengadaan dan distribusi aset daerah.  

20. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai 

tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan 

tugas inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan aset daerah. 

c. Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu  Kabupaten Pemalang 

Unit yang menangani permasalahan perizinan di Kabupaten 

Pemalang, adalah Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT). Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pemalang. UPPI diganti dengan nama UPPT tapi untuk 

pelaksanaannya masih menggunakan perturan yang lama karena belum 

ada peraturan yang baru. UPPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di lapangan. 

UPPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pendapatan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan 

perizinan terpadu. 

Selain melaksanakan tugas pokok, UPPT juga mempunyai fungsi 

disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2006. Fungsi 

UPPT antara lain: 
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1. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian da Perdagangan di bidang pelayanan 

perizinan terpadu . 

2. Pelaksanaan pelayanan umum. 

3. Pelaksanaan administrasi. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagan 4.  Susunan Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) 

Kabupaten Pemalang 
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Susunan Organisasi UPPT terdiri dari: 

1. Kepala; 

2. Pelaksana; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Jenis-jenis perizinan yang terdapat pada kantor UPPT antara lain: 

1. Izin Lokasi 

2. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

3. HO (Izin Gangguan) 

4. Non HO ( Izin Tempat Usaha ) 

5. Izin Usaha Industri (IUI) 

6. Tanda Daftar Industri (TDI) 

7. Surat Izin Perdagangan (SIUP) 

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

9. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan 

Padi Huller dan Penyosohan Beras. 

10. Izin Usaha Pariwisata 

11. IPPSBW (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung 

Walet) 

12. Izin Reklame 

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa  Kantor 

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 12 jenis perizinan, salah 

satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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d. Kontribusi Hasil Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang 

Sebagai pelaksana otonomi daerah, Kabupaten Pemalang dalam 

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah membutuhkan biaya 

operasional. Untuk memperoleh pembiayaan  yang memadai, daerah 

dapat mengupayakan melalui beberapa cara yaitu: 

1) Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah diberikan 

wewenang oleh pemerintah pusat; 

2) Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, pasar 

uang atau bank melalui pemerintah pusat; 

3) Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral. Misalnya 

pajak kekayaan atau pajak pendapatan dan lain-lain. 

 Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah 

dikelola oleh masing-masing satuan kerja penghasil. Apabila salah satu 

mengalami peningkatan, maka sudah barang tentu PAD Kabupaten 

Pemalang mengalami peningkatan. Sebaliknya jika salah satu PAD 

tersebut mangalami penurunan, maka PAD Kabupaten Pemalang juga 

mengalami penurunan. Seberapa besar retribusi daerah termasuk 

retribusi IMB dalam upaya Peningkatan PAD Kabupaten Pemalang 

dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 12. Penerimaan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2005 
No Jenis Penerimaan Target Realisasi % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Perusda 
Lain-lain Pendapatan 
yang sah 

8.779.000.000,00
27.649.299.000,00
2.802.863.000,00

14.929.732.000,00

7.651.754.565,00 
     19.131.111.831,00 

4.510.249.503,00 
6.101.334.138,00 

87,1
69,1

160,9
40,8

Jumlah 54.160.894.000,00 37.394.450.037,00 69,00
Sumber: Target dan Realisasi Kabupaten Pemalang Tahun 2005 setelah diolah 

kembali 
 

Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang 

Tahun Anggaran 2005 sebasar Rp.37.394.450.037,00, yang berasal 

dari pajak daerah 87,1%, Retribusi daerah 69,1%, Hasil Perusda 

160,9%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 40,8%. Dengan 

demikian retribusi daerah rangking dua secara prosentasi, akan tetapi 

dari segi penerimaan rangking pertama dari dibandingkan dengan 

penerimaan lain-lain yang sah. 

Realisasi pendapatan anggaran pada tahun 2005 tidak tercapai 

dari target yang ditetapkan. Menurut Kepala Kantor UPPT hal ini 

disebabkan karena pada tahun 2005 peraturan yang diterapkan untuk 

mengatur IMB masih belum maksimal terutama pada sektor penerapan 

sanksi kepada badan/usaha yang belum mendaftarkan usahanya. 

Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui akan adanya 

peraturan yang ditetapkan. Hal ini dibenarkan Kepala Kantor UPPT 

bahwa pada saat itu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai peraturan yang ditetapkan. 
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Tabel 13. Penerimaan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2006 

No Jenis Penerimaan Target Realisasi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Perusda 

Lain-lain Pendapatan yang sah 

8.779.000.000,00

27.649.299.000,00

2.802.863.000,00

14.929.732.000,00

8.144.117.431,00

31.741.991.980,00

3.017.261.145,00

16.553.891.377,00

92,7

114,8

107,6

110,8

Jumlah 54,160.894.000,00 59.457.261.933,00 109,7

Sumber: Target dan Realisasi Kabupaten Pemalang Tahun 2006 setelah diolah 
kembali 

 
Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang 

Tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 59.457.261.933,00,- yang berasal 

dari pendapatan Pajak Daerah 92,7% Retribusi daerah 114,8%, Hasil 

Perusda 107,6%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 

110,8%. Dengan demikian retribusi daerah mengalami peningkatan 

dibanding pada tahun sebelumnya. Setelah diberlakukannya perda 

yang baru. 

Tabel 13.Penerimaan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2007 
No Jenis Penerimaan Target Realisasi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Perusda 

Lain-lain Pendapatan yang sah 

8.295.000.000,00

30.403.460.000,00

2.668.592.000

10.659.460.000,00

9.292.780.836,00

32.179.733.471,00

2.827.945.257,00

11.535.120.679

112

105,8

105,9

108,2

Jumlah 52.026.512.000,00 55.835.580.243,00 523,8

Sumber:Target dan Realisasi Kabupaten Pemalang Tahun 2007 setelah diolah      
kembali  

 
Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang 

Tahun Anggaran 2005 sebasar Rp. 55.835.580.243,00, yang berasal 
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dari pajak daerah 112%, Retribusi daerah 105,8%, Hasil Perusda 

105,9%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 108,2%. 

Dengan demikian retribusi daerah pada tahun 2007 mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun sebelumya baik secara prosentasi 

maupun secara nominal/jumlahnya. 

Tabel 15. Penerimaan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
No Jenis Penerimaan Target Realisasi % 

1. 

2. 

3. 

4 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Perusda 

Lain-lain Pendapatan yang sah 

8.669.000.000,00

30.041.211.000,00

3.323.858.000,00

11.799.729.000,00

10.324.670.535,00

35.497.456.899,00

3.668.628.919,00

17.256.722.854,00

119,10

118,16

113,27

146,25

Jumlah 43.833.798.000,00 66.747.279.252,00 496,78

Sumber: Target dan Realisasi Kabupaten Pemalang Tahun 2008 setelah diolah 
kembali 

  
Dari data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang 

Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 66.747.279.252,00 yang berasal dari 

pajak daerah 119,10%, Retribusi daerah 118,16%, Hasil Perusda 

113,27%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 146,25%. 

Dengan demikian retribusi daerah pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun sebelumya baik secara prosentasi 

maupun secara nominal/jumlahnya. 

Kontribusi yang bisa diambil dari data diatas retribusi IMB 

terhadap PAD dalam tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi IMB terhadap retribusi itu sendiri 

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2008 sebesar 

Rp.424.283.588,00 sedangkan retribusi daerah Rp. 
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35.497.456.899,00 ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 

1,19%. 

2. Retribusi IMB terhadap PAD 

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2008 sebesar 

Rp.424.283.588,00 sedangkan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 

2008 sebesar Rp.66.747.479.207,00. ini berarti retribusi IMB 

memberikan kontribusi 0,63%. 

Sedangkan untuk perbandingan kontribusi IMB terhadap 

retribusi-retribusi lain yang ada di Kabupten Pemalang pada Tahun 

2008 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 16.Kontribusi Retribusi IMB terhadap Sektor Retribusi-Retribusi  

Lain dalam Upaya Peningkatan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 

2008 

 
Jenis Penerimaan 

Jumlah % 

Target Realisasi 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2. Retribusi Persampahan/Kebersihan 

3. Retribusi Penggantian Biaya KTP/Akta Catatan 

Sipil 

4. Retribusi Pemakaman 

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

6. Retribusi Pasar 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

9. Retribusi Administrasi 

10. Retribusi Ketenagakerjaan 

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

12. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 

13. Retribusi Tempat Pelelangan 

20.885.000.000,00 

877.000,000,00 

 

950.000.000,00 

1.000.000,00 

850.000.000,00 

2.610.500.000,00 

180.000.000,00 

- 

800.000.000,00 

6.000.000,00 

265.911.000,00 

150.000.000,00 

447.000.000,00 

23.710.358.570,00 

976.604.550,00 

 

1.604.560.000,00 

1.600.000,00 

865.972.400,00 

2.980.691.132,00 

198.910.500,00 

1.167.000,00 

1.579.700.213,00 

3.440.000,00 

435.984.250,00 

196.373.550,00 

469.951.842,00 

113,53 

111,36 

 

168,90 

160,00 

101,88 

114,18 

110,51 

- 

197,46 

57,33 

163,96 

130,92 

105,13 
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14. Retribusi Terminal 

15. Retribusi Tempat Penginapan / 

Pesanggrahan/Villa 

16. Retribusi Penyedotan Kakus 

17. Retribusi Rumah Potong Hewan 

18. Retribusi Tempat Rekreasi dan OR 

19. Retribusi Kendaraan Angkutan Barang 

20. Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor 

21. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

22. Retribusi Izin Trayek 

23. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

24. Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung 

Walet 

25. Retribusi Izin Huller 

26. Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat 

27. Rretribusi Izin Usaha dan TDI 

28. Retribusi Izin Ketenagakerjaan 

29. Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

30. Retribusi Izin Usaha Pariwisata 

31. Retribusi Tempat Usaha 

32. Retribusi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) 

200.000.000,00 

 

10.250.000,00 

22.000.000,00 

42.000.000,00 

406.850.000,00 

760.000.000,00 

1.200.000,00 

260.000.000,00 

23.000.000,00 

5.000.000,00 

 

2.000.000,00 

12.500.000,00 

35.000.000,00 

5.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

6.000.000,00 

200.000.000,00 

25.000.000,00

215.946.700,00 

 

10.250..000,00 

25.555.000,00 

43.306.000,00 

481.710.500,00 

760.637.000,00 

1.250.000,00 

424.283.588,00 

32.507.000,00 

5.010.000,00 

 

2.200.000,00 

13.221.000,00 

89.433.873,00 

5.535.000,00 

1.600.000,00 

850.000,00 

13.805.000,00 

315.297.831,00 

29.929.400,00 

107,97 

 

100,00 

116,16 

103,11 

118,40 

100,08 

104,17 

163,00 

141,33 

100,20 

 

110,00

105,77 

255,53 

107,00 

80,00 

85.00 

230,08 

157.65 

119.72

Jumlah 30.041.211.000,00 35.497.456.899,00 118,16

Sumber: Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2008 setelah 
diolah kembali 

 
Dari data di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi IMB 

dibandingkan dengan kontribusi retribusi yang lainnya menunjukkan 

perbandingan yang menyolok dimana menduduki urutan ke sepuluh. 

Sehingga kontribusi IMB mampu memberikan daya dukung terhadap 

paningkatan PAD Kabupten Pemalang. Meskipun demikian masih 

dituntut lebih optimal lagi dalam mencari terobosan-terobosan supaya 
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PAD Kabupten Pemalang terus mangalami peningkatan seiring dengan 

laju perkembangan perekonomian di Kabupaten Pemalang. 

2. Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  (IMB) di 

Kabupaten Pemalang.  

Ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2006, dan khusus mengenai Tata Cara Memperoleh IMB diatur dalam 

Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tata Cara Memperoleh 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Disebutkan bahwa Izin Mendirikan 

Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah peraturan izin 

membangun yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Pemalang yang didelegasikan kepada kepala DPU. 

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan di Kabupaten 

Pemalang harus mengajukan permohonan IMB. Mengenai tata cara 

permohonan IMB di Kabupten Pemalang beserta Persyaratan-

persyaratannya adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan untuk rumah tinggal: 

1) Fotocopy KTP; 

2) Surat pernyataan persetujuan tetangga; 

3) Bukti kepemilikan tanah/akte tanah; 

4) Gambar rencana bangunan; 

b. Persyaratan untuk bangunan usaha : 

1) Rekaman KTP/bukti diri penandatanganan permohonan; 
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2) Surat pengantar dari Desa/Kelurahan; 

3) Surat persetujuan dari tetangga; 

4) Rekaman Surat Ijin Lokasi 

5) Gambar Teknik (situasi, denah, tampak. potongan, detail khusus); 

6) Untuk bangunan bertingkat dan konstruksi kuda-kuda dengan 

bentang ≥  10 M disertai dengan perhitungan konstruksi; 

7) Rekaman Akte pendirian Perusahaan bagi yang berstatus  Badan 

Hukum /Badan Usaha, atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah 

disahkan bagi koperasi; 

8) Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan 

dilakukan oleh pemohon sendiri; 

9) Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah; 

10) Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir; 

11) Surat pernyataan permohonan tetang kesanggupan mematuhi 

persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang 

ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sepadan 

jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang 

ditetapkan oleh Pemda; 

12) Bagi perusahaan industri di lokasi kawasan industri yang disetujui 

Bupati Pemalang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Pemalang; 

13) Setelah lengkap permohonan IMB beserta lampirannya diterima 

lengkap oleh petugas di UPT DPU Kabupaten Pemalang wilayah 
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yang bersangkutan, maka akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan 

dan dihitung jumlah retribusinya; 

14) Petugas membuat surat penetapan pembayaran retribusi yang 

diketahui Kepala UPT DPU Kabupaten Pemalang setempat a/n 

Kepala DPU Kabupaten Pemalang; 

15) Berdasarkan surat penetapan pembayaran retribusi tersebut 

pemohon menyetor retribusi IMB langsung ke Bendahara penerima 

melalui petugas yang bersangkutan Bukti Setor dilampirkan pada 

permohonan; 

16) Setelah seluruh persyaratan diatas dipenuhi maka dibuatkan surat 

pemeriksaaan permohonan IMB. 

Orang pribadi atau badan usaha yang akan mendirikan atau merubah 

bangunan di Kabupaten Pemalang wajib memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dari Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) yang 

dibawahi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pemalang atas nama Bupati Pemalang. Terhadap 

permohonan IMB dipungut retribusi IMB sebagai pembayaran atas 

pemberian izin mendirikan bangunan. 

Terkait dengan implemetasi pelayanan pemungutan IMB di UPPT 

Kabupaten Pemalang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

wajib retribusi. 
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a. Bagaimana UPPT dalam pelayanan IMB 

Hasil wawancara kepada pemohon IMB, Anis Nugraha 

menyatakan: “Pelayanan Izin IMB di UPPT Kabupaten Pemalang 

berjalan dengan baik karena tidak berbelit-belit”. (Wawancara tanggal 

18 Desember 2008 Pukul 9.45 WIB). 

Lain halnya dengan pemohon IMB, Sigit Puwanto, M.Pd., yang 

memberikan keterangan: ”Buruknya pelayanan UPPT berkaitan 

dengan ketidakramahan pegawai dalam melayani pemohon izin IMB 

yang datang”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 11.30 

WIB). 

Sedangkan menurut Bapak M. Zaen, “UPPT dalam hal pelayanan 

perizinan IMB sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan 

pegawainya juga ramah-ramah terhadap pemohon IMB yang datang”. 

(Wawancara pada tanggal 19 Desember 2008 Pukul  10.15 WIB) 

Ibu Kustiyati S.IP, pegawai UPPT bagian penjaga loket pelayanan 

masyarakat dalam hal peizinan menyebutkan: 

”Sebagai bawahan, saya hanya melaksanakan tugas dari atasan 
dengan sebaik-baiknya yaitu melayani masyarakat pemohon 
izin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 
Mengenai jenis perizinan yang dilayani IMB, HO, non HO, 
SIUP, IUI, Izin Huller, Izin Reklame, Izin Usaha Pariwisata 
dan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. 
Terkadang, memang dalam proses perijinan itu banyak 
masyarakat yang menyebalkan, karena memaksakan kehendak 
untuk segera selesai, padahal atasan yang menandatangani 
tidak berada di tempat”. (Wawancara tanggal 28 Oktober 2008 
pukul 09.30 WIB). 
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Menurut Bapak Eko Adi Santoso S.H. selaku Kepala UPPT 

Kabupaten Pemalang, menyatakan: 

”UPPT dalam hal pelayanan perizinan IMB sudah berusaha 

memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemohon IMB 

yang ingin mengajukan izin atas bangunannya”. (Wawancara tanggal 

28 Oktober 2008 pukul 09.30 WIB) 

 
Dari data di atas dapat dapat disimpulkan bahwa UPPT dalam hal 

pelayanan perizinan sudah baik perizinan tersebut memberikan 

pelayanan yang baik sehingga dapat membantu dan meningkatkan 

PAD Kabupten Pemalang. Meski demikian, ada beberapa pemohon 

izin yang mengeluhkan perilaku petugas pelayanan yang tidak sopan, 

meskipun prosentasenya kecil. 

b. Apakah biaya yang dikeluarkan memberatkan. 

Hasil wawancara dengan pemohon IMB, Anis Nugraha, 

menyatakan: 

“Saya mengajukan izin Tower BTS Operator Seluler yang saya 
kelola dengan biaya Rp.2.023.090,- (Dua juta dua puluh tiga 
ribu sembilan ribu rupiah). Saya tidak keberatan atas biaya 
yang saya keluarkan untuk IMB karena sudah ada perda yang 
mengaturnya”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 
9.45 WIB). 
 

Wawancara dengan Sigit Puwanto, M.Pd. menyatakan: 
 

“Saya mengurus izin mendirikan bangunan untuk ruang kelas 
di SMP N 6 Pemalang. Biaya yang saya keluarkan sebesar 
Rp.495.000,-(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 
Saya tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar itu karena 
sudah sesuai dengan harga standar bangunan yang sudah 
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ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang”. 
(Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 11.30 WIB). 
 

Sedangkan menurut M. Zaen, mengemukakan: 

”Saya mengurus izin untuk tempat kerja atau bengkel, besar 
biaya yang saya keluarkan sebesar Rp.341.700,-(Tiga ratus 
empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Atas biaya tersebut, 
saya tidak keberatan karena sudah ada daftar harganya masing-
masing”. (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2008 Pukul 
10.15 WIB). 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

mengenai biaya izin yang dikeluarkan oleh masing-masing responden 

tidak merasa keberatan karena sudah ada daftar harga standar yang 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

 
c. Prosedur Perizinan Izin Mendirikan Bangunan pada UPPT Kabupaten 

Pemalang. 

Mengenai prosedur perizinannya, Anis mengemukakan: 

“Saya menyerahkan fotocopy KTP, surat pengantar dari Desa 
atau Kelurahan, surat persetujuan tetangga, surat izin lokasi 
terlebih dahulu, kemudian diteruskan datang ke Unit Pelayanan 
Perizinan yang bersangkutan dalam hal ini adalah UPPT untuk 
mengambil formulir IMB dan diisi sesuai dengan permohonan 
izinnya”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 9.45 
WIB). 

 
Lain halnya saat wawancara dengan Sigit Puwanto, M.Pd. 

menyatakan: 

“Dalam proses perizinan IMB terlalu banyak birokrasinya, dan 
harus melewati kantor diluar UPPT. Misal harus membuat surat 
pengantar IMB dari kepala desa atau Kelurahan. Hal ini 
memang rumit tapi saya hanya mengikuti prosedur yang ada 
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saja”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 11.30 
WIB). 
 

Hasil wawancara dengan M Zaen, menyatakan: 

“Saya datang langsung ke UPPT, membawa fotocopy KTP, 
surat persetujuan tetangga kemudian minta formulir tapi waktu 
itu saya tidak bisa langsung isi formulir tersebut karena harus 
ada surat pengantar IMB dari desa atau kelurahan setempat”. 
(Wawancara pada tanggal 19 Desember 2008, Jam 10.15 WIB). 
 

Wawancara dengan Kustiyati S.IP selaku pegawai UPPT bertugas 

di bagian penjaga loket menyatakan: 

“Prosedur pelaksanaan izinnya semua sudah diatur dalam 
Perda, masyarakat tinggal datang ke Kantor dan membawa 
persyaratan yang sudah ada. Masalah biaya tergantung 
perizinan, semuanya sudah ada daftar harga standar bangunan 
yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. 
Mengenai waktu penyelesaian izin tersebut 22 hari sampai 
dengan 30 hari”. (Wawancara tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 
09.30 WIB). 

 
Sedangkan wawancara dengan Bapak Eko Adi Santoso S.H. selaku 

Kepala UPPT Kabupaten Pemalang dan Ibu Kusyati selaku petugas 

penjaga loket pelayanan, menyatakan: 

“Mengenai prosedur pemungutan izin dan jenis-jenis 
perizinannya sudah diatur dalam Perda No.9 Tahun 2006 
tentang retribusi IMB dan Keputusan Bupati No.14 tahun 1998 
tentang Tata Cara Permohonan Izin”. (Wawancara tanggal 28 
Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 
Kemudian untuk izin rumah tinggal atau merubah bangunan 
bertingkat mengajukan permohonan atau mengisi formulir 
permohonan yang sudah disediakan, ditandatangani diatas 
materai dengan dilampiri: (1) Fotocopy KTP, (2) Surat 
pernyataan persetujuan tetangga, (3) Bukti kepemilikan tanah 
atau status tanah, (4) Gambar rencana bangunan (5) 
perhitungan kontruksi bila bangunan bertingkat, dengan waktu 
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penyelesaian lima hari kerja setelah permohonan lengkap dan 
dikenakan biaya yang dihitung dari luas bangunan x Rp.1.000,-
x koefisien luas bangunan, koefisien tempat bangunan, 
koefisien guna bangunan. 
“Ada dua prosedur atau tata cara pelayanan perizinan di Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Pemalang terdiri dari Prosedur Pengurusan 
Perizinan Tidak Terstruktur dan Pengurusan Perizinan 
Terstruktur. Perbedaan dari kedua prosedur ini adalah bahwa 
prosedur perizinan tidak terstruktur tanpa memerlukan survey 
lapangan. Contoh:Izin Tempat Usaha. Sedangkan perizinan 
terstruktur memerlukan survey lapangan yang dikoordinasikan 
oleh petugas fungsional pada Instansi terkait sesuai bidang 
tehnisnya dengan. Contoh: Izin Lokasi dan IMB yang disurvey 
badan pertanahan daerah atau izin usaha yang disurvey oleh 
diskoperindag Kabupaten Pemalang”. (Wawancara dengan 
Kustiyati S.IP petugas penjaga loket, tanggal 28 Oktober 2008 
Pukul 09.30 WIB). 

 
Eko Adi Santoso S.H. selaku Kepala UPPT Kabupaten Pemalang 

menambahkan: 

“Tugas dari tim tehnis meliputi: memberikan pembinaan dan 
pemantauan kepada tim pelaksana UPPT, memberikan 
pembinaan teknis pembinaan teknis kepada pengusaha sesuai 
dengan kewenangan Dinas/Instansi terkait, melaksanakan 
pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan dilapangan yang 
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, 
memberikan saran pertimbangan kepada Tim Pengarah, dan 
melaporkan hasil tugas kepada Tim Pengarah”. (Wawancara 
tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 
 

Prosedur Pengurusan Perizinan Tidak Terstruktur dan Pengurusan 

Perizinan Terstruktur dapat dilihat dari bagan berikut: 
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Bagan 5. Prosedur Perizinan Tidak Terstruktur Pada UPPT 

 

Keterangan: 

a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati 

Pemalang cq. Kepala Dinas Penadapatan Daerah Kabupaten 

Pemalang melalui Front Office. 

b. Berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat yang 

telah ditentukan, diterima dan dicatat oleh petugas front office 

sekaligus dibuatkan rincian biaya/retribusi izin. 

c. Pemohon menerima bukti penyerahan berkas berupa Kartu Nomor 

Pendaftaran/Pengambilan dan perincian biaya izin. 

d. Pemohon membayar biaya retribusi izin ke kasir dan mendapatkan 

bukti pembayaran. 

e. Petugas front office menyerahkan berkas permohonan yang telah 

lengkap dan memenuhi persyaratan kepada Petugas Pemroses 

untuk dilakukan pencetakan izin. 

Pemohon 

Front office 

PEMOHON 

ADMINISTRASI 

INFORMASI
Pengesahan/Penolakan 

(Tanda Tangan) 

KA.DIKOPERINDAG 

1. Syarat Administrasi 
2. Data Base 

FORUM RAPAT 

INTERNAL 
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f. Petugas memproses mengajukan izin yang sudah tercetak dengan 

dilampiri berkas permohonan untuk mendapatkan persetujuan, 

dengan dimintakan paraf Kepala Unit Pelayanan Perizinan dan 

tanda tangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 

g. Izin yang sudah ditandatangani Kepala Diskoperindag oleh petugas 

pemproses diserahkan kepada Petugas Front Office. 

h. Pemohon mengambil izin yang dimohon ke Front Office dengan 

menunjukan kartu pendaftaran/pengambilan dan bukti pembayaran. 

Bagan 6. Prosedur Pengurusan Perizinan Terstruktur Pada UPPT 

  Keterangan: 

a. Pemohon mengajuakan permohonan tertulis kepada Bupati 

Pemalang cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

PEMOHON 
INFORMASI 

LOKET 

Front Office 

ADMINISTRASI 

1. Syarat Administrasi 
2. Data Base 

KA.DIKOPERINDAG 

Pengesahan/Penolakan 
(Tanda Tangan) 

FORUM RAPAT TIM TEKNIS 

Perimbangan 
profesional dan 

hasil Pemriksaan 
1. Ka. Dipenda 
2. Ketua Tim Ahlli 
3. Pimpinan Instansi 
    Terkait 
4. Staf Fungsional Instansi 
    Terkait 
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang malalui Front 

Office. 

b. Berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat yang 

telah ditetukan, diterima dan dicatat oleh petugas front office, 

pemohon menerima bukti penyerahan berkas berupa Kartu Nomor 

Pendaftaran atau Pengambilan. 

c. Petugas front office menyerahkan berkas permohonan kepada 

Petugas Pemroses. 

d. Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima 

dari front office. Tim teknis sudah melaksanakan cek lokasi dan 

menetapkan atau menghitung besarnya retribusinya dan 

menyerahkan kepada petugas pemroses. 

e. Tim teknis mengadakan rapat kajian terhadap hasil cek lapangan 

berupa keputusan tim atau Berita Acara Pemeriksaan. 

f. Berkas permohonan yang telah disetujui diserahkan ke bagian 

pemroses untuk dilakukan pencatatan izin, apabila permohonan 

tersebut ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan izin. 

g. Bagian pemroses mengajukan izin yang sudah tercetak dan berkas 

permohonan atau surat penolakan izin untuk mendapatkan 

persetujuan atau penolakan izin untuk mendapatkan pesetujuan 

atau penolakan dengan dimintakan paraf Kepala UPPT untuk 

selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 

h. Pemohon membayar biaya retribusi izin ke kasir dan mendapatkan 

izin ke Front Office dengan menunjukan Kartu Nomor Pendaftaran 

atau Pengambilan dan Bukti Pembayaran. 
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Data mengenai prosedur pemungutan IMB pada UPPT Kabupaten 

Pemalang diatas memberikan gambaran bahwa prosedur pemungutan 

IMB sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 

tentang Tata Cara Permohonan Izin. Meskipun demikian, dari 

beberapa narasumber yang diwawancarai ada juga yang menilai 

pelayanan tersebut belum memuaskan, mengingat adanya pegawai 

yang tidak sopan dalam pelayanan maupun prosedur permohonan IMB 

yang cukup rumit. Hal tersebut perlu diperbaiki secara terstruktur, dan 

diawasi secara ketat oleh masyarakat. Sehingga pelayanan tersebut 

dapat memuaskan masyarakat. 

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan izin 

terhadap pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang IMB di 

UPPT antara lain: 

a. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan izin IMB di UPPT 

Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan izin IMB, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemohon IMB yaitu:  

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pemohon IMB, Anis 

Nugraha Hambatan, mengemukakan: 

“Dalam proses perizinan, prosedur perizinannya terlalu rumit, 

waktu penyelesaian atau penerbitan izin tersebut lamban dan terkadang 

tidak tepat waktu”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 9.45 

WIB). 
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Wawancara dengan Sigit Puwanto, M.Pd. menyatakan: 

“Hambatan pelaksanaan izin karena terlalu banyaknya 
persyaratan yang harus dilengkapi, misal harus ada surat 
pengantar dari Kepala Desa atau Kelurahan, tetapi saya 
mengikuti peraturan yang berlaku walaupun terlalu banyak 
birokrasinya”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2008 Pukul 
11.30 WIB). 
 
Hambatan dalam proses perizinan menurut Zaen adalah: 

“Prosedur perizinannya terlalu rumit dan saya tidak mengerti isi 
akan Perda yang mengatur IMB. Faktor yang mendorong saya 
mendaftarkan bangunan karena saya ingin bangunan yang saya 
tempati sudah mempunyai izin dan bukti bahwa bangunan 
tersebut adalah milik saya dan mempunyai perlindungan hukum 
yang kuat”. (Wawancara tanggal 19 Desember 2008 Pukul 10.15 
WIB). 
 
Wawancara dengan Kustiyati S.IP selaku pegawai UPPT 

bertugas di bagian penjaga loket menyatakan: 

“Hambatan-hambatan yang ditemui dalam perizinan antara lain 
kurang lengkapnya blangko atau persyaratan-persyaratan pengajuan 
permohonan izin, tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga 
masyarakat kurang mengerti isi Perda yang mengaturnya”. 
(Wawancara tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 

 
Eko Adi Santoso S.H. selaku Kepala UPPT Kabupaten Pemalang 

menyatakan: 

“Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2006 diantaranya adalah kurang lengkapnya 
persyaratan tentang permohonan izin, kurangnya koordinasi yang 
baik antara pegawai UPPT dengan masyarakat pemohon IMB. 
Misal dalam hal penerbitan IMB, selain itu  masyarakat tidak 
terlalu mengerti akan isi dari Perda Nomor 9 Tahun 2006”. 
(Wawancara tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 

 
Berdasarkan penelitian dengan hasil wawancara dengan beberapa 

responden diatas dapat ditemukan hambatan-hambatan sebagai berikut: 
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1) Prosedur permohonan izin terlalu rumit. 

2) Kurang lengkapnya blangko atau syarat-syarat dalam pengajuan 

permohonan IMB oleh wajib retribusi sehingga petugas tidak bisa 

menyelesaikan permohonan IMB. 

3) Penyelesaian waktu perizinan lambat. 

4) Dari tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, maka 

mereka tidak terlalu mengerti akan isi dari Perda Nomor 9 Tahun 

2006. 

5) Kurangnya koordinasi yang baik antara pegawai UPPT dengan 

masyarakat pemohon IMB. 

6) Kurangnya sosialisasi tentang tata cara pengajuan permohonan izin 

sehingga sebagian masyarakat yang ingin mengajukan izin 

bangunan dalam prosesnya sangat sulit dan panjang, padahal 

sebenarnya sangat gampang dan cepat jika semua berkas dan 

persyaratanya terpenuhi.  

b. Faktor Pendukung pelaksanaan izin IMB di UPPT 

Untuk mengetahui faktor pendorong dalam pelaksanaan izin IMB 

di Kabupaten Pemalang, peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa pemohon IMB. 

Hasil wawancara dengan Anis Nugraha, pemohon IMB 

menyatakan: 

“Faktor yang mendorong saya mendaftarkan izin Tower BTS 

Operator Seluler milik saya adalah agar usaha yang saya kelola 

mempunyai bukti yang kuat bahwa Tower itu benar-benar milik saya, 
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selain itu ada kekuatan hukumnya”. (Wawancara tanggal 18 Desember 

2008 Pukul 9.45 WIB). 

Wawancara dengan Zaen menyatakan hal yang sama dengan 

Anis sebagai pemohon IMB yakni: 

“Saya mendaftarkan izin untuk bangunan karena ingin 

mempunyai bukti bahwa usaha perbengkelan yang dikelolanya adalah 

miliknya yang sah serta sebagai warga indonesia yang patuh pada 

hukum yang berlaku. (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2008 

Pukul 10.15). 

Sedangkan wawancara dengan Eko Adi Santoso S.H selaku 

Kepala UPPT Kabupaten Pemalang mengatakan: 

“Faktor pendorong pelaksanaan izin diantaranya adalah UPPT 
berusaha melayani masyarakat dengan baik khususnya bagi 
pemohon IMB, supaya masyarakat puas dalam hal masalah 
perizinan, menyediakan fasilitas kantor yang memadai, 
memberikan kejelasan informasi tentang prosedur pemungutan 
izin. dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk 
mendaftarkan bangunan yang dimiliki”. (Wawancara tanggal 28 
Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB) 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden diatas, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mendorong pelaksanaan 

izin di UPPT adalah: 

1) Penyediaan fasilitas kantor yang memadai. 

2) Kejelasan informasi tentang pemungutan IMB. 

3) Kepemilikan atas bangunan yang sah. 

4) Bangunannya mempunyai perlindungan hukum. 

5) Sadar sebagai warga Indonesia yang taat pada hukum. 
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4. Upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan IMB 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pemalang. 

Sebagaimana hasil wawancara dari berbagai sumber terkait dengan 

upaya mengatasi hambatan-hambatan pemungutan IMB, UPPT telah 

melakukan berbagai upaya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Adi Santoso S.H selaku 

Kepala UPPT Kabupaten Pemalang disebutkan: 

“Sebagai instansi yang melaksanakan pemungutan IMB, UPPT 
dalam pelaksanaannya berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang 
dialami berkaitan dengan proses pelayanan pemungutan izin IMB. 
Upaya-upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, 
meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas dan kinerja 
petugas pengurus perizinan, meningkatkan kesadaran masyarakat 
dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki, 
melakukan sosialisasi tentang tata cara pengajuan permohonan izin 
kepada masyarakat luas tata cara dan pelaksanaan retribusi izin 
mendirikan bangunan yang telah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati 
Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tata Cara permohonan Izin”. 
(Wawancara tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 
 

Kusyati selaku petugas penjaga loket (front office) menyatakan: 

“Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan secara maksimal. Akan 
tetapi terkait dengan penyederhanaan prosedur perizinan sangat 
tergantung dengan Keputusan Bupati Nomor 14 tahun 1998 tentang 
Tata Cara Permohonan Izin. Sedangkan upaya peningkatan sarana 
atau fasilitas maupun jumlah petugas pengurus perizinan sangat 
bergantung pada DPRD sebagai penentu dana alokasi APBD, 
sehingga anggaran yang ada belum mencukupi”. (Wawancara 
tanggal 28 Oktober 2008 Pukul 09.30 WIB). 
 
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa upaya-upaya mengatasi 

hambatan tersebut sudah dilakukan. Akan tetapi terbentuk oleh jumlah 

dana yang dialokasikan dan Keputusan Bupati yang sudah disahkan. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Kabupaten Pemalang 

Pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan 

adalah tata cara atau prosedur izin mendirikan bangunan beserta 

pembayaran retribusinya. Sebagai sebuah tatacara, prosedur pemungutan 

izin retribusi harus diatur dalam sebuah peraturan hukum. Di kabupaten 

Pemalang prosedur pemungutan IMB dilakukan oleh UPPT. Sedangkan 

tatacaranya diatur oleh Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 1998 tentang 

Tata cara permohonan izin mendirikan bangunan 

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pemungutan pajak 

retribusi dilaksanakan di Unit Pelaksananaan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Pemalang. UPPT ini dibentuk sebagai upaya untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaanya dilihat dari tanggapan wajib retribusi ditemukan adanya 

kesesuaian prosedur perizinan IMB dengan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2006 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dan Keputusan 

Bupati Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tata Cara Permohonan Izin 

Mendirikan Bangunan. 

Pelayanan UPPT dalam menangani perizinan tersebut sudah 

memberikan pelayanan yang baik meskipun ada juga yang tidak puas 

terkait dengan rumitnya prosedur dan perilaku petugas yang kurang ramah 

terhadap pemohon IMB. Meskipun demikian, dari beberapa narasumber 
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yang diwawancarai ada juga yang menilai pelayanan tersebut belum 

memuaskan, mengingat adanya pegawai yang tidak sopan dalam 

pelayanan maupun prosedur permohonan IMB yang cukup rumit. Hal 

tersebut perlu diperbaiki secara terstruktur, dan diawasi secara ketat oleh 

masyarakat. Sehingga pelayanan tersebut dapat memuaskan masyarakat. 

juga memberikan kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan 

berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan. Hal tersebut dilakukan 

sebagai upaya dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat 

sebagai pihak yang harus dilayani dengan baik. Apabila ada keluhan dari 

masyarakat yang berkaiatan dengan pelayanan publik, masyarakat dapat 

mengadukan keluhan tersebut melalui media massa. Berdasarkan 

kesemuanya, maka dalam membentuk sistem pelayanan terbaik maka yang 

harus ditempuh adalah menjalankan cara terbaik dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas. 

Rumitnya prosedur terkait dengan Persyaratan. Pelaksanaan 

prosedur izin mendirikan bangunan terlalu banyak birokrasinya karena 

menurut penulis banyaknya persyaratan yang harus melalui kantor diluar 

UPPT, seperti harus melalui Kantor Kecamatan di tempat yang akan 

didirikan bangunan. Disamping itu blangko seharusnya berada di tempat-

tempat yang bisa dijangkau masyarakat luas atau di cabang dinas per 

kecamatan yang berada di wilayah UPPT, hal ini akan menghemat tenaga, 

waktu dan biaya. Mengenai besarnya tarif retribusi IMB yang dibayar 

selama ini, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden dalam hal 
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ini adalah pemohon izin tidak terlalu keberatan. Hal ini disebabkan karena 

masalah pembiayaan bangunan sudah ada daftar harga standar bangunan 

yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hanya 

masih ada kekurangannya yaitu mengenai lamanya pembuatan izin 

mendirikan bangunan ini tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. 

Data yang ada menunjukkan IMB memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan PAD Kabupten Pemalang. 

a. Besaran Retribusi IMB terhadap retribusi itu sendiri 

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2008 sebesar 

Rp.424.283.588,00 sedangkan retribusi daerah Rp. 35.497.456.899,00 

ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 1,19%. 

b. Besaran Retribusi IMB terhadap PAD 

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2008 sebesar 

Rp.424.283.588,00 sedangkan PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2008 

sebesar Rp.66.747.479.207,00. Hal ini berarti retribusi IMB 

memberikan kontribusi 0,63%. 

Dengan melihat penjelasan di atas maka kontribusi IMB terhadap 

PAD Kabupaten Pemalang tahun 2008 sebesar Rp.424.283.588,00, hal ini 

mengalami kenaikan sebesar 1,39% dari pendapatan IMB tahun 2007 yang 

hanya sebesar Rp. 327.533680,00. 
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2. Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Pemalang. 

Keberhasilan suatu pembangunan dibeberapa daerah khususnya di 

Kabupaten Pemalang adalah dengan berbagai dukungan berbagai 

komponen dari eksekutif, legislatif masyarakat pada umumnya di 

Kabupaten Pemalang. Dari ketiga komponen tersebut eksekutif adalah 

membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk 

melakukan penigkatan PAD Kabupaten Pemalang, dan Legislatif 

melakukan suatu pengawasan terhadap eksekutif. Adapun masyarakat 

pada umumnya dalah aset pembangunanan dan pelaku ekonomi, sehingga 

faktor masyarakat sangat penting dalam berjalannya pembangunan di 

Kabupaten Pemalang terutama terhadap peningkatan PAD kabupaten 

Pemalang. 

Jika kondisi perekonomian masyarakat mengalami peningkatan, 

maka PAD kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan. Begitu juga 

terhadap retribusi IMB daerah Kabupaten Pemalang akan meningkat jika 

tingkat perekonomian di Kabupaten Pemalang mengalami perkembangan 

yang signifikan. 

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya peningkatan PAD 

Kabupaten Pemalang dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) adalah sebagai berikut: 
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a. Prosedur pemungutan Izin Mendirikan Bangunan terlalu yang terlalu 

banyak birokrasinya. 

b. Dari tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, maka mereka 

tidak terlalu mengerti akan isi dari Perda Nomor 9 Tahun 2006, namun 

mereka menanggapi positif keberadaan Perda tersebut.  

c. Instansi terkait penegak Perda kurang tegas dalam menindak 

pelanggaran yang terjadi. Tidak adanya penanganan secara langsung, 

jika pelanggaran seharusnya ada pembongkaran. 

Sedangkan faktor yang mendukung adanya peningkatan IMB di 

Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan izin atas bangunannya. 

b. Agar tercipta tata laksana pembangunan Kabupaten Pemalang sesuai 

dengan Tata Ruang Kota. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana administrasi sudah 

mencukupi. 

Sebagian besar masyarakat masih belum tahu banyak tentang 

manfaat yang diperoleh jika memiliki IMB, disamping itu kurangnya 

sosialisasi dari lembaga yang terkait menjadikan masyarakat banyak yang 

enggan mendaftarkan bangunannya. Adapun manfaat dari IMB adalah 

untuk mengesahkan kepemilikan hak atas tanah tersebut, yang merupakan 

syarat mutlak jika terjadi pemekaran jalan atau pembutuhan tanah untuk 

kepentingan bersama. Oleh karena itu apabila sudah memiliki IMB proses 

ganti rugi dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundangan yang 
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berlaku, tetapi jika tidak memiliki IMB, maka pemerintah akan 

mempersulit dalam pengurusan proses ganti rugi atas tanah atau bangunan 

yang bersangkutan. 

3. Upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pemungutan IMB guna meningkatkan PAD di Kabupaten Pemalang 

Sebagai instansi yang melaksanakan pemungutan IMB, UPPT 

dalam pelaksanaannya berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang 

dialami berkaitan dengan proses pelayanan.  

Upaya-upaya tersebut, dalam hal penyederhanaan sistem dan 

prosedur administrasi pemungutan Retribusi Daerah telah maksimal, akan 

tetapi terkendala oleh Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 1998 tentang Tata 

Cara Permohonan Izin yang perubahannya butuh waktu yang cukup lama 

melibatkan koordinasi antara tim peninjau lokasi hingga tim teknis yang 

berasal dari berbagai instansi yang terkait terhadap tata cara permohonan 

izin. 

Dalam upaya membangun ketaatan wajib retribusi dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan 

bangunan yang dimiliki maka dibutuhkan sosialisasi namun hal ini 

terkendala oleh minimnya anggaran, mengingat banyaknya jumlah 

penduduk Kabupaten Pemalang sebanyak 1.371.757 jiwa dan kondisi 

demografi Kabupaten Pemalang yang sukar dijangkau di beberapa lokasi 

dan minimnya media yang digunakan. 
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Meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas dan 

kinerja petugas pengurus perizinan, Dinas Pekerjaan Umum hingga 

peningkatan sarana dan fasilitas pada Dinas-dinas lainnya yang terkait 

dengan tempat pelayanan pajak dan retribusi daerah. 

Peningkatan penerimaan bagian laba (deviden) atas penyertaan 

modal atau investasi daerah lainnya yaitu dengan sistem pelayanan satu 

pintu terpadu sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak 

mungkin berhasil manakala tidak didukung oleh seluruh stakeholder  yang 

terkait dan juga jumlah petugas perizinan yang cukup, guna terwujudnya 

pelayanan prima bermasyarakat. 

Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan secara maksimal. akan 

tetapi terlihat upaya tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga 

belum signifikan  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya tentang Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang 

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kabupaten Pemalang  

a. Prosedur pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Pemalang sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan dan Tarif Retribusi yang diatur dalam Keputusan Bupati 

Nomor 14 Tahun 1998 tentang. tata cara permohonan izin mendirikan 

bangunan sampai selesai ditangani oleh Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Pemalang yang disahkan oleh Kepala UPPT. 

Mengenai proses dikeluarkannya izin mendirikan bangunan dari mulai 

permohonan sampai dikeluarkannya IMB dalam jangka waktu 22 

sampai 30 hari. 
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b. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang dari sektor retribusi 

IMB dari mulai Tahun anggaran 2005 sampai tahun 2008 mengalami 

peningkatan. Hal ini berarti Izin Mendirikan Bangunan memberikan 

daya dukung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pemalang  

2. Hambatan dan faktor pendukung dalam upaya PAD Kabupaten pemalang 

dari sektor retribusi IMB adalah sebagai berikut : 

Adapun hambatan dalam upaya PAD Kabupaten pemalang dari 

sektor retribusi IMB adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur pemungutan Izin Mendirikan Bangunan terlalu yang terlalu 

banyak birokrasinya. 

b. Dari tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, maka mereka 

tidak terlalu mengerti akan isi dari Perda Nomor 9 Tahun 2006, namun 

mereka menanggapi positif keberadaan Perda tersebut.  

c. Instansi terkait penegak Perda kurang tegas dalam menindak 

pelanggaran yang terjadi. Tidak adanya penanganan secara langsung, 

jika pelanggaran seharusnya ada pembongkaran. 

Sementara itu faktor yang mendukung adanya peningkatan IMB di 

Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan izin atas bangunannya. 

b. Tata laksana pembangunan Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tata 

Ruang Kota. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana administrasi sudah 

mencukupi. 
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3. Upaya penyelesaian mengatasi hambatan dalam pemungutan IMB untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pemalang. 

Memang benar kontribusi PAD masih relatif kecil terhadap 

pendapatan Kabupaten Pemalang, hal ini juga dialamioleh sebagian besar 

Kabupaten/Kota di Indonesia karena keterbatasan potensi yang dimiliki 

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, serta 

mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian 

Pemerintah Kabupaten Pemalang senantiasa meningkatkan upaya-upaya 

intensifikasi sumber-sumber pendapatan antara lain: 

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan 

Retribusi Daerah. 

b. Penegakan hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib retribusi 

daerah. 

c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD  

d. Peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal 

atau investasi daerah lainnya. 

e. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah:  

1. Perlu adanya penyederhanaan prosedur pelaksanaan pungutan retribusi 

yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Pemalang, dan diharapkan 
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dalam membuat Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati mengenai 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan sanksi yang jelas dan 

tegas, agar masyarakat atau wajib retribusi tidak berani melanggar. 

2. Agar prosedur pelayanan IMB dilakukan secara terintegrasi, dan petugas 

surveyor merupakan petugas teknis sendiri dari Kantor UPPT bukan 

merupakan petugas surveyor dari dinas atau kantor kerja yang lain. 

3. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para petugas di Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Pemalang dapat memberikan pelayanan 

terbaik bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan izin dan dalam 

proses penerbitan izin tersebut bisa tepat waktu dan  Unit Pelayanan 

Perizinan Terpadu (UPPT) Kabupaten Pemalang lebih giat lagi melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang izin mendirikan bangunan, agar 

menambah income PAD Kabupaten Pemalang pada waktu mendatang. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor:11 Tahun 1986 
tentang Garis Sempadan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Biaya-
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 
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Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian jabatan strutural Dinas 
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