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Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 menyatakan bahwa 

sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Retribusi Daerah. Obyek dari penelitian ini 

termasuk dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Izin Gangguan. Dimana Retribusi Izin Gangguan 

ini ditujukan pada tempat-tempat usaha baik yang dimiliki oleh pribadi atau badan di lokasi 

tertentu dan yang bersifat keliling yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 

Guna meningkatkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah khususnya Retribusi Izin 

Gangguan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blora mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 

Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana pelaksanaan penarikan tarif retribusi pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 

1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Blora, kendala-kendala apa saja yang 

menghambat pelaksanaan penarikan tarif retribusi pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 

serta usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyikapi 

kendala-kendala tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penarikan tarif 

retribusi pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di 

Kabupaten Blora, untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penarikan 

tarif retribusi pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan serta 

usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam menyikapi 

kendala-kendala tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori 

hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

Melalui penelitian yang penulis telah lakukan, pelaksanaan penarikan tariff retribusi pasal 9 

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Blora masih 

kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dalam jumlah kontribusi 

dari Retribusi Izin Gangguan kepada pendapatan daerah pada tahun 2003 dan tahun 2004 yang 

mengalami penurunan. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut mengalami kendala-kendala 

seperti kurangnya kesadaran masyarakat pemilik tempat usaha yang dikenai Retribusi Izin 

Gangguan khususnya yang terletak di kecamatan-kecamatan yang jaraknya jauh dengan 

Kabupaten. Hal tersebut berkaitan dengan tempat pengajuan Izin Gangguan hanya terdapat di 

Kabupaten saja sedangkan di Kecamatan sampai saat ini belum ada. Usaha-usaha Pemerintah 

Daerah Kabupaten Blora yang telah dilakukan untuk menyikapi kendala-kendala tersebut yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Retribusi khususnya Retribusi Izin 



Gangguan atas tempat usaha yang dimilikinya. 

2. Meningkatkan pelayanan aparat pemerintah seperti menerjunkan tenaga yang terdidik dan 

meningkatkan fasilitas guna meningkatkan system kerja para aparat pemerintahan. 

Dengan demikian pelaksanaan penarikan tarif retribusi pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 

1999 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Blora harus ditingkatkan baik dari segi 

sosialisasi dan penerapan sanksinya agar berjalan lebih efektif sehingga dengan sendirinya 

pendapatan daerah akan mengalami peningkatan. Selain itu harus ada kesadaran dari masyarakat 

yang mempunyai tempat usaha yang dikenai Retribusi Izin Gangguan sebagai Wajib Retribusi.  

 

 


