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EVALUASI MEKANISME PENGELOLAAN
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Nama Mahasiswa : Fiska Rianasari
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Dosen Pembimbing : Husni Mubarak, M.Acc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan, pengelolaan,
efektifitas dan faktor yang mempengaruhi Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai
upaya peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian adalah mekanisme
pengeloaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis terkendala pada
proses legalitas atau pengurusan izin cukup memakan waktu yang lama, karena
terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diurus pada instansi yang
berbeda, sejak tahun 2016-2019 retribusi izin usaha perikanan dikategorikan tidak
efektif sedangkan di tahun 2020 dikategorikan sangat efektif dengan pencapaian
100,21% dengan realisasi mencapai Rp. 288.600.000,-. Permasalahan rendahnya
penerimaan Retibusi Izin Usaha Perikanan, yaitu lahan usaha budidaya perikanan
yang merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk HPT,
besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha, kurangnya
pemahaman pelaku usaha tambak udang terhadap peraturan  pengurusan SIUP,
pelaku usaha belum memahami proses PIPPIB hutan alam primer dan lahan
gambut, serta tidak adanya tindakan hukum kepada pelaku usaha yang tidak
memiliki SIUP.

Kata Kunci : Pengelolaan, Legalitas, Budidaya Tambak Udang, Retribusi Izin Usaha
Perikanan, Pendapatan Asli Daerah.
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Stident of Number : 5304171068
Supervisior : Husni Mubarak, M.Acc

ABSTRACT

This study aims to determine the acceptance, management, efectiviness and
factors that affect the fisheries business permit retribution as an effort to increase
locally-generated revenue in Bengkalis regency. The results of this research is
that the mechanism for managing levies for fisheries business permits in
Bengkalis Regency is constrained by the legality process or permits processing
which takes a long time, because there are several requirements that must be met
and sent to different agencies, ineffective while in 2020 it was categoriez as very
effective with an achievement of 100,21% with the realization reaching Rp.
288.000.00,-. The problem is the low receipt of retribution for fisheries business
permits, namely aquaculture business land which is peat land and/or primary
natura forest and includes HPT, the amount of cost that must be incurred to
obtain a business license, the lack of understanding of shrimp farming business
actors towards regulations management of SIUP, business actors do not
understand the PIPPIB process for primary natural forests and peatlands, and
there is no legal action against business actors who do not have SIUP.

Keywords: Management, Legality, Shrimp Pond Cultivation, Fishing Business
License Retribution, Locally-Generated Revenue
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kuasa atas lautan 

dan perikanan (kaya ikan) yang luas. Dengan demikian, bangsa ini sudah memiliki 

kedudukan di antara produsen terbesar akuakultur di seluruh dunia. Namun, 

seperti halnya di sektor ekonomi lainnya, negara ini belum memanfaatkan seluruh 

potensi sektor perikanan dan mengoptimalkan keuntungan. Mengingat jumlah 

penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang, bukan saja ada potensi 

permintaan luar negeri yang besar tetapi juga permintaan domestik yang besar 

untuk produk perikanan. Peningkatan efisiensi sangatlah penting untuk 

mendorong kuantitas dan kualitas produk makanan laut Indonesia. Kebanyakan 

nelayan lokal masih menggunakan teknik serta peralatan tradisional (yang tidak 

efisien). Terlepas dari meningkatkan kuantitas, produk-produk dengan kualitas 

yang lebih tinggi di sektor ini juga diharapkan akan meningkatkan permintaan dari 

luar negeri akan produk perikanan Indonesia (seperti ikan, udang dan kepiting).  

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikananan merupakan salah satu sektor penyumbang 

tertinggi pertumbuhan bila dilihat dari PDB lapangan usaha. Proyeksi 

pertumbuhan sektor itu menyumbang 3,88% secara yoy, atau 12,36% secara PDB. 

Dan, berdasarkan data kementerian itu juga, sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan diprediksi menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar bersama sektor 

industri pengolahan. Sisanya disumbangkan oleh sektor jasa. Artinya, data 

Kementerian Bidang Perekonomian sejalan dengan data yang dikeluarkan BPS 

selama kurun 20 tahun terakhir ini, sektor nonperdagangan (jasa) menjadi 

penyumbang pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan. 

(indonesia.go.id, 2019) 
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Perkonomian indonesia di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadikan 

sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan. Hal ini dikarenakan 

proyeksi potensi ekonomi kelautan dan perikanan untuk tahun 2020 bisa mencapai 

US$1.338 miliar per tahun atau sekitar Rp.19,58 triliun per tahun. Peningkatan 

potensi sektor kelautan dan perikanan bagi perekonomian indonesia dikarenakan 

pelaku usaha perikanan budidaya yang tetap berproduksi ditengah pandemi 

Covid-19. Estimasi panen komoditas perikanan budidaya (ikan air tawar, ikan laut 

non-udang, dan udang) mencapai 450 ribu ton sepanjang April hingga Juni 2020. 

Lokasi panen tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Bengkulu, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Maluku. 

Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mengoptimalkan sektor 

perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi nasional. Menurut pandangan 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Potensi perikanan budidaya 16 

(enam belas) kali lipat daripada perikanan tangkap. Data BPS menyebutkan jika 

dimanfaatkan dengan baik, potensi perikanan budidaya indonesia kurang lebih 

3.000 triliun per tahun. Meskipun saat ini sektor perikanan budidaya hanya 

menyumbangkan 40% bagi perekonomian nasional.  

Perekonomian Riau terdeselerasi dengan cukup signifikan. Pada triwulan II 

2020, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat terkontraksi sebesar -3,22% (yoy), 

menurun dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 2,24% (yoy). Dari 

sisi penggunaan, terdeselerasinya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 

2020 bersumber dari penurunan konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB). Terkontraksinya konsumsi rumah tangga sejalan dengan 

penerapan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) yang berlaku pada bulan 

April – Mei 2020 yang membatasi kegiatan ekonomi masyarakat serta 

menurunnya harga komoditas CPO dan karet yang menurunkan daya beli 

masyarakat. Sementara, perlambatan PMTB diperkirakan sejalan dengan outbreak 

virus COVID-19. Dari sisi Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Pertambangan 

akibat PSBB dan melemahnya daya beli masyarakat seiring dengan menurunnya 
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harga CPO dan karet. LU Pertambangan dan Penggalian juga mengalami 

kontraksi didorong oleh penurunan lifting migas akibat natural declining dan 

penurunan harga minyak dunia. lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi yang 

melambat didorong oleh terkontraksinya LU. 

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan IV-2020 diperkirakan tumbuh 

positif dengan tendensi meningkat dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 

Riau triwulan III-2020. Ditinjau dari sisi penggunaan, sumber peningkatan 

diperkirakan berasal dari konsumsi RT dan net ekspor. Sejalan dengan perkiraan 

pandemi COVID-19 pada skala global dan nasional yang semakin terkendali, 

permintaan dan harga komoditas utama Riau juga diperkirakan semakin pulih 

pada triwulan IV-2020. Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber peningkatan 

diperkirakan berasal dari: (i) LU industri pengolahan, (ii) LU pertanian, 

kehutanan, dan perikanan, dan (iii) LU perdagangan. Secara keseluruhan tahun 

2020, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan melambat jika dibandingkan 

pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2019 yang mencapai 2,84% (yoy). (bi.go.id. 

2020) 

Data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bengkalis dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 

memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis didominasi 

sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,91 

persen, meskipun terjadi sedikit fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Selain itu 

sektor industri pengolahan menjadi penyumbang kedua dengan kontribusi rata-

rata kontribusi selama 3 tahun terakhir sebesar 12,61 persen, kemudian diikuti 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 8,93 persen.    

Pendapatan Kabupaten Bengkalis yang selama ini mengandal sektor minyak 

dan gas (Migas), terus mengalami penurunan seiring dengan anjloknya harga 

minyak dunia. Terhitung sejak tahun 2015, realisasi pendapatan Kabupaten 

Bengkalis hanya 87,95% kemudian di tahun 2016 hanya terealisasi 79,42% dari 

target pendapatan. Menurut Imam Hakim Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis, pendapatan daerah masih memungkinkan untuk  
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ditingkatkan, terutama  dari  sektor  pajak dan retribusi daerah yang selama ini 

masih belum tergarap dengan baik.  

Budidaya tambak udang saat ini menjadi salah satu sektor usaha perikanan 

favorit masyarakat Bengkalis, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di samping 

prospek yang menjanjikan, udang juga merupakan salah satu komoditi yang selalu 

laris manis di pasaran sehingga  usaha  tambak  udang memancing  para  

pengusaha  luar  daerah untuk berinvestasi di Pulau Bengkalis. 

Hingga 2020 ini di Bengkalis hanya mengeluarkan izin untuk empat tambak 

udang. Empat tambak udang yang sudah mengantongi izin tersebut adalah yang 

beroperasi di Desa Cingam, Kecamatan Rupat. Sedangkan yang berada di Pulau 

Bengkalis dan Bukit Batu belum memiliki izin, tetapi mereka sudah melakukan 

pengurusan izin. empat perusahaan ini, juga sudah membayar retribusi. 

Sedangkan untuk yang lain-lain, sebagian besar memang sudah mendatangi ke 

Dinas Pelayanan Satu Pintu, untuk mencoba mengurus perizinannya. Ada yang 

baru tahap izin lokasi, ada juga yang baru ditahap pengurusan dokumen 

lingkungannya semuanya belum sampai akhir. (riaupos.jawapos.com, 2020) 

Tambak udang dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tertuang dalam UU No. 

28 tahun 2009 yang mana merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu 

oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Tambak udang sebagai 

Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk 

melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.  

Dalam upaya peningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

khususnya penerimaan retribusi izin usaha perikanan dapat dipungut serta dapat 

dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan pembangunan daerah 

Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan meningkatkan 

pendapatan daerah dari sektor retribusi mengingat Pembangunan ekonomi yang 
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masih bergantung pada sektor migas sesuai dengan permasalahan pembangunan 

daerah Kabupaten Bengkalis saat ini. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan Sebagai Upaya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 

Bengkalis? 

2. Bagaimana pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 

Bengkalis? 

3. Bagaimana efektifitas Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis? 

4. Apa Sajakah Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Retibusi Izin Usaha 

Perikanan Di Kabupaten Bengkalis? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan  masalah yang dipaparkan di atas, 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan 

bisa lebih fokus untuk menganalisis implementasi peraturan, kendala dan upaya 

terhadap penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang berkenaan dengan 

legalitas usaha budidaya tambak udang dengan dilatar belakangi oleh banyaknya 

jumlah usaha tambak udang, tetapi hanya sebagian kecil yang berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalkan 

adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitiannya yaitu: 

1. Untuk melihat penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 

Bengkalis 

2. Untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di 

Kabupaten Bengkalis 

3. Untuk menentukan efektifitas Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis 

4. Untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengelolaan 

Retibusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Secara teoritis  

a. Bagi Penulis  

Hasil Untuk memperoleh wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai 

Retribusi Izin Usaha Perikanan terkait legalitas usaha Budidaya Tambak 

Udang di Kabupaten Bengkalis terutama pengaruhnya terhadap PAD 

Kabupaten Bengkalis. 

b. Bagi penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat tambahan wawasan pengetahuan dan 

menjadi bahan referensi untuk pengembangan  penelitian  selanjutnya 

bagi objek penelitian yang sama. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

digunakan sebagai rekomendasi agar bisa diaplikasikan masyarakat 

maupun pelaku usaha tambak udang dalam proses legalitas izin usaha 

budidaya tambak udang di Kabupaten Bengkalis serta menjadi dasar 

yang relevan bagi pihak – pihak yang berkepentingan 
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b. Bagi Pemerintah Daerah 

Semoga bisa dijadikan masukan dalam mengeluarkan peraturan dan 

mengambil kebijakan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan khususnya 

Perizinan Usaha Budidaya Tambak Udang yang ada dibawah naungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga bisa menambah PAD. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara 

ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan proposal yang disusun 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dan  penjelasan landasan teori 

pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek  dan 

subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, serta 

definisi konsep dan operasional 

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah 

diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, maka penelitian ini menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam 

Tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Mochammad 

Rozikin 

(2020) 

 

Kondisi Ekonomi 

Masyarakat Petam-bak 

Pasca Imple-mentasi 

Kebijakan 

Minapolitan Di 

Kabupaten Gresik 

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi 

kebijakan Minapolitan di Kawasan Minapolis 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak 

berjalan sebagaimana diharapkan sehingga 

tujuan dan sasaran pengembangan kawasan 

Minapolitan tidak tercapai. Dalam aspek 

ekonomi, tidak ada perubahan keadaan 

pendapatan masyarakat petambak setelah adanya 

program Minapolitan dibandingkan sebelum 

adanya program. 

2 Yulen Aloo  

(2019) 

Pengelolaan Retribusi 

Sektor Kelautan dan 

Perikanan Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan 

retribusi sektor kelautan dan perikanan yang 

dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 

masih kurang maksimal karena hanya bersumber 

dari pengurusan surat izin. Dan realisasi 

dilapangan menunjukkan bahwa dari 

perencanaan yang dibuat itupun hanya ada 

beberapa yang memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Padahal dilihat 

dari potensi yang dimilikki banyak hal yang 

dapat dilakukan untuk memaksimalkan 

kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila 

perencanaan yag dibuat juga maksimal. 

3 Raka Respati 

Priyambodo, 

dan Rizky 

Luxianto 

(2020) 

Analisis Faktor-Faktor 

Produktivitas Usaha 

Tambak Udang 

L.Vannamei: Studi 

Kasus pada Desa 

Bumi Pratama 

Mandira, Kecamatan 

Sungai Menang, 

Sumatera Selatan 

Tinjauan literatur yang kami lakukan 

menunjukkan bahwa perbedaan metode budidaya 

udang akan mempengaruhi hasil akhir budidaya 

udang secara signifikan. Namun, faktor– faktor 

yang mempengaruhi tingkat produktivitas yang 

diamati pada penelitian tersebut cukup beragam 

dikarenakan perbedaan metode penelitian dan 

lokasi penelitian yang memiliki karakteristik 

berbeda. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian–penelitan sebelumnya mengenai 

beberapa faktor-faktor produksi yang 

Mempengaruhi tingkat produktivitas dari proses 
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No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

budidaya udang 

4 Gani Angga, 

Amiek 

Soemarni, 

Nabitatus 

Sa'adah 

(2016) 

Pelaksanaan Perda 

Istimewa Yogya-karta 

Nomor 6 Tahun 2005 

Tentang Usaha Per-

ikanan Dan Usaha 

Kelautan Di Provinsi 

DIY (Studi Tentang 

Perizinan Usaha 

Perikanan Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta) 

hasil penelitian menunjukkan usaha perikanan 

diatur dalam Perarturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha 

Perikanan Dan Usaha Kelautan Di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya 

adalah perizinan. Terdapat beberapa kendala dan 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

perizinan tersebut. pemerintah dan pelaku usaha 

perikanan setempat bekerjasama dalam mencari 

solusi terhadap hambatan yang terjadi dalam 

proses perizinan usaha perikanan. 

5 Lailatul 

Mumtazah, 

Agus 

Yulianto,S.H. 

M.H., 

Tunggul 

Anshari SN, 

S.H. M.H 

(2014) 

Implementasi Pasal 31 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik 

Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu 

Yang Berkenaan 

Dengan Izin Usaha 

Perikanan (Studi Di 

Dinas Kelautan, 

Perikanan Dan 

Peternakan Kabupaten 

Gresik) 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 

bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan 

pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di 

Kabupaten Gresik, yaitu pelaksanaannya kurang 

maksimal karena rendahnya pendapatan yang 

diperoleh dari usaha-usaha perikanan yang 

terdapat di Kabupaten Gresik, sehingga 

mengakibatkan usaha-usaha perikanan tersebut 

tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Hal ini menjadikan Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat 

melakukan pemungutan retribusi kepada semua 

usaha perikanan dan hanya sebagian kecil saja 

yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Melihat 

permasalahan tersebut sebaiknya Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Gresik melakukan sosialisasi, penyuluhan dan 

pembinaan secara rutin kepada para pelaku usaha 

perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan agar dapat memenuhi kriteria yang 

ditentukan, sehingga peraturan mengenai 

pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

dapat dilaksanakan dengan maksimal 

6 Boby Fandhi 

Putra, Dwi 

Atmanto, Nila 

Firdausi 

Nuzula (2014) 

Analisis Efektivitas 

Penerimaan Dan 

Kontribusi Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi Pada 

Dinas Pengelola 

Keuangan Daerah 

Kota Blitar) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas penerimaan retribusi daerah 

berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-

2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi 

kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah selama periode tersebut masih 

kurang, serta program intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum 

optimal. Faktor penyebab hal tersebut adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan 

wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban 

retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah 

daerah dalam meningkatkan retribusi daerah. 

7 Rahmad Rizal 

(2020) 

Kontribusi Retribusi 

Perizinan Tertentu 

Terhadap Pendapataan 

Asli Daerah Di 

Kabupaten Pidie Jaya 

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi 

Retribusi Perizinan Tertentu terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pidie Jaya 

sangat kurang jika dilihat dari target PAD yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pidie Jaya. Faktor-faktor yang menjadi 
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No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

penghambat kontribusi penerimaan retribusi 

Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Pidie Jaya adalah 

Kurangnya pengawasan dari Dinas Teknis 

terhadap izin-izin yang menjadi kewenangannya, 

kurang adanya kesadaran masyarakat dalam 

mengurus izin, Masih terdapat pegawai yang 

kurang memahami perhitungan retribusi, Tingkat 

pendidikan pegawai kurang relevan dengan 

masalah sehingga tingkat penerimaan kurang 

mencapai hasil yang maksimal, dan belum 

adanya Standar Pelayanan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi 

Perizinan Tertentu adalah meningkatkan basis 

data objek retribusi perizinan tertentu yaitu 

mendata kembali objek retribusi yang sudah ada 

dengan keadaan yang rill di lapangan dengan 

data yang telah dimiliki sebelumnya. 

8 Rheza 

Hadyan 

Wicaksono 

(2019) 

Wewenang Dinas 

Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 

Terpadu Kabupaten 

Bantul Berdasarkan 

Perda Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang 

Perubahan Atas Perda 

Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu 

Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten 

Bantul 

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan 

bahwa DPMPT berwenang menyelenggaraan 

pelayanan Perizinan dan bertanggung jawab 

secara administratif, serta melakukan 

pengawasan dan evaluasi sedangkan tanggung 

jawab teknis berada pada OPD terkait. DPMPT 

bertanggungjawab secara administratif dan teknis 

hanya untuk retribusi perijinan tertentu pada ijin 

retribusi izin mendirikan bangunan 

9 M. Adam 

Malik (2017) 

Evaluasi Peraturan 

Daerah Nomor 12 

Tahun 2010 Tentang 

Retribusi Perizinan 

Tertentu Dalam 

Rangka Pelaksanaan 

Proses Izin Gangguan 

Pada Dinas 

Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten 

Batu Bara 

Berdasarkan hasil paparan dan wawancara 

tentang masalah dan temuan-temuan dilapangan 

mengenai evaluasi Perda Kabupaten Batu Bara 

No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu Terkait Proses Pelaksanaan Izin 

Gangguan di Kabupaten Batu Bara, yaitu 

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja 

yang dihasilkan oleh DPMP2TSP Kabupaten 

Batu Bara masih dinilai kurang optimal, Tahapan 

monitoring sudah dilakukan secara sistematis 

dan solid dalam pelaksanaannya, Akuntansi 

sosial juga sudah dilaksanakan oleh pihak 

DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara dalam 

pemantauan hasil akhir, jenis-jenis pengendalian 

yang berkaitan dengan pemantauan izin 

gangguan dinilai kurang maksimal dan tidak 

terarah, responsibilitas terhadap sosial kurang 

dilakukan kepada elemen masyarakat, partisipasi 
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No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

publik terkait izin gangguan masih minim yang 

mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya memiliki izin gangguan. 

10 Sri Murniati, 

Dwi Kasasih 

(2017) 

Analisis Kontribusi 

Dan Efektivitas 

Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Palembang 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap 

pendapatan daerah tahun 2011 sebesar 0.1579%, 

tahun 2012 kontribusinya sebesar 0.1791%, 

tahun 2013 kontribusinya sebesar 0,1841%, pada 

tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,0813%, 2015 

kontribusi sebesar 0,0304%. Efektivitas retribusi 

pasar realisasi tahun 2011 sebesar 58,92% 

sehingga dinilai belum efektif. Itu Tingkat 

efektivitas tahun 2012 sebesar 100% sehingga 

dapat dikatakan efektif. Pada 2013 itu tingkat 

efektivitas 100% sehingga dapat dianggap 

efektif. Namun, pada 2014 tingkat efektivitas 

sebesar 3,95% sehingga dianggap tidak efektif, 

Pada tahun 2015 ini tingkat efektivitas 11: 18% 

sehingga dianggap tidak efektif. 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

2.2. Landasan teori  

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Ada beberapa 

landasan terori dalam penelitian ini, yaitu Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Usaha 

Perikanan, budidaya tambak udang, legalitas usaha, dan efektivitas retribusi. 

 

2.2.1 Pengelolaan  

Menurut aloo (2019), Pengelolaan adalah proses yang memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah 

sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih 

sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, 

sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi 

dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap 
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pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan 

atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. 

Ada beberapa tujuan pengelolaan diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengelolaan guna mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi;  

2. Pengelolaan dalam menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-

sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang 

bekepentingan dalam suatu organisasi; 

3. Pengelolaan bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja 

organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara 

yang umum yaitu efisiensi dna efektivitas. 

George R Terry (2009) mengatakan bahwa pengelolaan (management) 

merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.  

1. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan 

dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.  

2. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.  

3. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok 

mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan 

dan usaha pengorganisasian.  

4. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya 

diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan 

korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. 
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2.2.2 Pendapatan Asli Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diketahui bahwa Pendapatan 

Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sebagai komponen penting 

dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karena 

peranannya untuk membiayai anggaran belanja daerah dan pelayanan publik, serta 

untuk mengendalikan defisit anggaran dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. 

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan PAD adalah penerimaan daerah yang 

masuk ke kas umum daerah yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:  

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, 

digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.  

2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu penerimaan daerah yang 

berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis 

pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: Bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian 
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laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha masyarakat. 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang 

meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 

penerimaan Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang 

dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dengan cara meningkatkan potensi 

pendapatan yang dimiliki oleh daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, 

pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus untuk menggali dan 

meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Ada beberapa indikator yang biasa 

digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah sebagai berikut: 

a. Hasil (Yield), yaitu menetukan apakah telah memadai atau tidaknya suatu 

pajak dan retribusi daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang 

dibiayainya, stablitas serta kemudahan dalam memperkirakan besarnya hasil 

pajak dan retribusi daerah tersebut. 

b. Keadilan (Equity), yaitu kejelasan dasar pajak dan retribusi daerah dalam 

memenuhi kewajiban membayarnya, sehingga tidak sewenang-wenang 

daam menentukan besarnya pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan. 

Secara horizontal, artinya beban pajak dan retribusi daerah harus sama 

antara berbagai kelompok yang berbeda dengan kedudukan ekonomi yang 

sama. Secara Vertikal, artinya beban pajak dan retribusi daerah harus lebih 

banyak ditanggung oleh kelompok yng memiliki sumber daya yang lebih 

besar. 

c. Efisiensi ekonomi, pajak dan retribusi daerah hendaknya mendorong atau 

setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara eisien dan 

efektif dalam kehidupan ekonomi. 
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d. Kemampuan untuk melaksanakan (Ability to implement), pajak dan retribusi 

daerah harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun 

administrati. 

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as local evenue 

sources), adanya kejelasan kepada daerah dimana suatu pajak dan retribusi 

daerah dibayarkan dan tempatmemungut pajak hendaknya sama dengan 

tempat akhir beban pajak. 

 

2.2.3 Retribusi Daerah 

Menurut Halim (2004) Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan 

oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara 

perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan 

yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. jenis retribusi daerah terbagi dalam tiga golongan, 

antara lain: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

jasa umum yang bersangkutan. Adapun jenis Retribusi jasa umum 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; 

c. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum; 

d. Retribusi Pelayanan Pasar; 
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e. Retribusi Pengujian Kendraan Bermotor; 

f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi 

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah 

Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

Adapun jenis Retribusi jasa usaha diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan; 

c. Terminal; 

d. Tempat Khusus Parkir; 

e. Tempat Penginapan/Persenggerahan/Villa; 

f. Rumah Potong Hewan; 

g. Pelayanan Kepelabuhanan; 

h. Penyebrangan Di Air; 

i. Tempat Rekreasi Dan Olah Raga. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Adapun jenis Retribusi perizinan tertentu diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP); 

c. Izin Usaha Perikanan. 
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Retribusi dareah merupakan bagian dari PAD yang diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan meratakan 

kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan dalam 

menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis 

retribusi selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, sebagai berikut: 

a) Faktor jumlah subjek retribusi  

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada 

mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. 

Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan 

Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin 

meningkat.  

b) Faktor jenis dan jumlah retribusi  

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan 

meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa 

pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang 

ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang 

ditarik dari warga masyarakat. 

c) Faktor tarif retribusi  

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan 

kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin 

meningkat. 

d) Faktor efektivitas pungutan retribusi  

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari 

kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan 

pelaksana pungutan sumber daya manusia (SDM) maka semakin tinggi pula 

tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah 

penerimaan daerah. 
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2.2.4 Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 7 Tahun 2013, 

Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 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. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 

2019, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Secara 

umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin 

Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.  

Retribusi perizinan tertentu terdiri dari beberapa jenis, yaitu retribusi izin 

mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Surat izin yang diterbitan memiliki batas waktu yanng disebut dengan masa 

retribusi. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 
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2.2.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Retribusi Izin Usaha Perikanan atau Izin Usaha Perikanan yang disingkat 

IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi dan perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana 

produksi yang dicantumkan dalam Izin tersebut. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objek 

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha penangkapan dan 

pembudidayaan ikan, sedangkan Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 

orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah 

Daerah. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019, setiap orang 

dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan dan pengumpulan ikan di daerah wajib memiliki 

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang berlaku selama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan 

ikan. Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.  

Besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 

atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan yang meliputi 

penerbitan izin, pengawasan dilapangan, Pengakan hukum, penatausahan dan 

biaya dampak negatif dari pemberian izin. 

 

2.2.6 Budidaya Tambak Udang 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 

2004 Tentang Pedoman Umum Budidaya Udang Di Tambak, Pengembangan 

budidaya udang merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perikanan 

budidaya di Indonesia. Selain potensi sumber daya lahan yang sangat besar, 

pengembangan usaha budidaya udang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi 
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untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan devisa negara, serta 

menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang cukup luas, khususnya di 

bidang sarana penunjang seperti usaha pembenihan (hatchery), pabrik pakan, 

peralatan tambak dan usaha penanganan hasil. 

Budidaya udang di Indonesia, khususnya udang windu (Penaeus monodon) 

mulai berkembang pesat sejak tahun 1987, dengan menerapkan teknologi :  

a. Sederhana (Ekstensif),  

b. Madya (Semi-Intensif), dan  

c. Maju (Intensif).  

Pada awalnya usaha budidaya udang dilakukan hanya oleh pembudidaya 

tambak dengan skala kecil. Namun dengan semakin menariknya usaha budidaya 

udang, sektor swasta mulai menanamkan modalnya di bidang usaha ini dengan 

skala besar. Indonesia dengan jumlah pulau 17.508 buah dan panjang pantai 

sekitar 81.000 km mempunyai potensi lahan untuk pengembangan tambak sebesar 

913.000 ha dan sampai dengan tahun 2003 luas areal tambak yang dimanfaatkan 

baru mencapai sekitar 480.000 ha.  

Usaha budidaya udang yang pada awal perkembangannya mengalami 

peningkatan sangat pesat, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami berbagai 

permasalahan, baik yang bersifat teknis (tata ruang, sarana dan prasarana, 

penyakit, lingkungan, penerapan teknologi), maupun non teknis (SDM dan 

kelembagaan kelompok, permodalan, tuntutan pasar akan produk berkualitas dan 

aman untuk dikonsumsi serta keamanan berusaha).  

Dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ikan/udang dapat dilakukan 

melalui Pola Swadaya, Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), dan Pola 

Kemitraan Usaha. Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau 

badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) Usaha budidaya udang oleh perorangan hanya boleh untuk luas kurang dari 

10 ha, sedangkan selebihnya harus menggunakan badan hukum.  
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(2) Setiap perusahaan yang melakukan usaha budidaya udang dengan luas 10 ha 

atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUP) Bidang 

Pembudidayaan Ikan.  

(3) Bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang 

dari 10 ha wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota 

setempat.  

(4) Setiap perusahaan yang melakukan usaha budidaya udang dengan luas 50 ha 

atau lebih wajib menerapkan pola Tambak Inti Rakyat (TIR) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Usaha budidaya udang dengan luas 50 ha atau lebih wajib melakukan studi 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik, Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang 

diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang 

selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut 

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau 

operasional. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya 

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan 

batal. Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS. Biaya 

dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.  

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019 kegiatan usaha 

pembudidayaan ikan yang tidak memerlukan SIUP adalah pembudidayaan ikan 
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skala kecil yang diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan 

(TPUPI). Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberiaan izin kepada 

setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, 

sedangkan subjek retribusi izin usaha perikanan adalah stiap orang atau badan 

yang memperoleh izin untuk meelakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 

Segala biaya Perizinan Berusaha termasuk retribusi perizinan tertentu wajib 

dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2019 struktur 

dan besarnya tarif retribusi untuk jeniz izin pembudidayaan ikan ditetapkan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 

NO 
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN 

(SIUP) PEMBUDIDAYAAN IKAN 
SATUAN 

TARIF/ SATUAN 

(Rp) 

1 SIUP Pembenihan Air Tawar    

 - Luas lahan > 0,75 ha s/d 1 ha Ha/5 tahun 350.000 

 - Luas lahan 1 ha s/d 5 ha Ha/5 tahun 750.000 

 - Luas lahan > 5 ha Ha/5 tahun 1.500.000 

2 SIUP Pembenihan Air Payau    

 - Luas lahan > 0,5 ha s/d 1 ha Ha/5 tahun 450.000 

 - Luas lahan1 ha s/d 5 ha Ha/5 tahun 1.000.000 

 - Luas lahan > 5 ha  Ha/5 tahun 2.000.000 

3 SIUP Pembesaran Air Tawar    

 - Kolam Luas lahan > 2 ha Ha/5 tahun 350.000 

 - Keramba > 10 kantong Ktg/5 tahun 50.000 

4 SIUP Pembesaran Air Payau    

 - Tambak Intensif Ha/5 tahun 2.000.000 

 - Tambak semi Intensif Ha/5 tahun 1.500.000 

 - Tambak Tradisional Ha/5 tahun 500.000 

 - Keramba > 10 kantong Ktg/5 tahun 150.000 

 Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 

 

2.2.7 Legalitas Usaha 

Sebagai negara hukum sudah semestinya setiap penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan 

dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Setiap 

kegiatan dalam pemerintahan diharuskan untuk memilki dasar legalitas yang kuat, 

seperti halnya dalam praktik pemerintahan bahwasanya setiap tindakan dan 

keputusan yang diambil merupakan tindakan yang berdasarkan pada petunjuk 



 

23 

 

atasan, edaran ataupun instruksi sehingga seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan pemerintahan harus memiliki legalitas termasuk kegiatan berusaha. 

Pelaku usaha di indonesia baik yang belum berstatus berbadan hukum 

seperti CV atau yang berstatus badan hukum seperti PT, Koperasi dan yayasan 

menggunakan dokumen legalitas sebagai bagian dari pelaksanaan usahanya. 

Selain untuk pengaman, legalitas juga memberikan hukum yang kuat selama 

menjalankan usaha sesuai dengan birokrasi dalam pemerintahan di negara hukam 

seperti indonesia. 

Setidaknya, ada berapa hal penting yang dipersiapkan pelaku usaha untuk  

mendapatkan legalitas usaha seperti pengurusan tahap awal yaitu pertama 

mengurus Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) pemilik/pendiri usaha, menyusun 

Akta Pendirian usaha lalu mendaftarkan akta pendirian usaha, mengurus NPWP 

atas nama badan usaha, mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk 

izin usaha dasar yang dilakukan secara mandiri di Online Single Submission 

(OSS) atau dibantu oleh badan koordinasi penanaman modal, mengurus perizinan 

lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial). 

Dengan surat izin sebagai bentuk legalitas usaha yang dilakukan, maka 

pelaku usaha memperoleh beberapa manfaat seperti sebagai sarana perlindungan 

hukum, bukti kepatuhan terhadap hukum yang berhubungan dengan masalah 

perizinan, mempermudah pengembangan usaha dengan bukti kelegalan usaha, 

serta mempermudah dalam proses peminjaman. Dokumen legalitas baik untuk 

pelaksanaan usaha demi keberlangsungan usahanya. 

Setiap usaha memiliki Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

yang mana merupakan kode klarifikasi perusahaan untuk mengklarifikasikan jenis 

bidang usaha di indonesia. Setiap perusahaan yang ingin mendaftarkan usaha di 

Akta atau di Nomor Induk Berusaha (NIB) harus memasukkn kode sesuai dengan 

klarifikasi usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KBLI bekerja 

untuk menyeragamkan aktivitas maupaun kegitan usaha di indonesia menjadi 

sebuah klarifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi atau peyeragaman ini 

menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas usaha. 
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2.2.8 Efektivitas Retribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas ialah daya 

guna, keaktifan serta danya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang 

yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam aspek 

peraturan/kebijakan maka Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu 

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan 

sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan 

secara efektif. 

Menurut Ulum (2008), mengatakan bahwa pengertian efektivitas pada 

dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil 

guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (Input) dengan tujuan 

atau sasaran yang harus dicapai (Output). Kegiatan operasional dikatakan efektif 

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan 

Menurut Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan 

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana 

efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output (target). 

Sehingga Efektivitas dapat dinilai dengan cara menganalisis antara Realisasi 

Penerimaan retribusi perizinan tertentu dengan target retribusi izin usaha 

perikanan. 

Mengukur efektivitas bukan suatu hal yang sederhana karena efektivitas 

dapat diukur dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai 

serta menginterprestasikannya. Jika dilihat dari segi produktivitas maka efektivitas 

berarti tentang kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Efektivitas juga 

dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan 

dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan 

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan tidak tercapai atau tidak 

sesuai dengan sasaran yang di harapkan berarti bahwa kegiatan tersebut tidak 

efektif. Kriteria efektivitas adalah sebagai berikut: 

1. Lebih dari 100% Sangat Efektif 

2. 90% - 100% Efektif 

3. 80% - 90% Cukup Efektif 



 

25 

 

4. 60% - 80% Kurang Efektif 

5. Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Dalam Apriyanti (2018) menyebutkan kriteria atau ukuran mengenai 

efektivitas pencapaian tujuan (target), sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi 

tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan 

organisasi semakin didekatkan pada tujuannya 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa dinas terkait yaitu Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, 

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016), objek penelitian yaitu sasaran ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, 

valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini 

adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan  

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif.  Jenis Data 

kualitatif berbentuk deskriptif seperti uraian, kata-kata dan tulisan. Menurut 

Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang berupa keterangan-keterangan 

atau informasi yang tidak berupa angka yaitu dengan cara mengurai sekumpulan 

data yang diukur dengan cara kualitatif.  

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Sugiono (2017) sumber data dilihat dari segi pengumpulan data 

terbagi atas sumber primer dan sumber skunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi secara langsung untuk 
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mengetahui bagaimanakah efektifitas Retribusi Perizinan dalam proses 

perizinan budidaya tambak udang serta kendalanya. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk 

mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer.  

 

3.4 Teknik Pengumpul Data 

Menurut Sugiono (2017), Teknik penumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini yaitu: 

3.4.1 Wawancara  

Menurut Sugiono (2017), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam pengumpulan data berfungsi 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.  

3.4.2 Studi Dokumen 

Sugiyono (2016) menyatakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun studi dokumen yang dilakukan 

dalam penelitian ini dalam bentuk implementasi peraturan dan kebijakan 

pemerintah daerah. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Sugiyono (2017) menyatakan Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
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dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2016) metode 

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

 

3.6 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektifitas retribusi perizinan tertentu 

dalam meningkatkan PAD terkhusus pada perizinan usaha budidaya tambak 

udang di Kabupaten Bengkalis. 

 

3.7 Definisi Konsep dan Operasional 

Definisi konsep merupakan batasan-batasan masalah pada variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan definisi operasional merupakan 

petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Untuk memudahkan dalam 

memahami banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan 

definisi konsep dan definisi operasional mengemukakan indikator-indikator dari 

variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

No 
Definisi 

Konsep 
Definisi Operasional Indikator 

1 Retribusi 

Izin usaha 

Perikanan 

Retribusi Izin Usaha Perikanan atau Izin 

Usaha Perikanan yang disingkat IUP adalah 

Izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang 

pribadi dan perusahaan perikanan untuk 

melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang 

dicantumkan dalam Izin tersebut. 

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu) 

1. Jumlah Subjek 

Retribusi  

2. Jenis Dan Jumlah 

Retribusi 

3. Tarif Retribusi 

4. Efektivitas Retribusi 

 

(Menurut Soedargo, 

2011) 

2 Pengelolaan Pengeloaan Merupakan sebuah proses yang 

khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: 

perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan sertaa 

mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

(Menurut Goerge R Terry, 2009) 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

(Menurut Goerge R Terry, 

2009) 

3 Efektivitas 

Retribusi 

Efektivitas menggambarkan tingkat 

pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana 

efektivitas merupakan perbandingan 

outcome (hasil) dengan output (target). 

Sehingga Efektivitas dapat dinilai dengan 

cara menganalisis antara Realisasi 

Penerimaan retribusi perizinan tertentu 

dengan target retribusi izin usaha perikanan. 

(Menurut Mardiasmo, 2009) 

1. Kejelasan tujuan 

2. Kejelasan strategi 

pencapaian tujuan 

3. Proses analisis dan 

perumusan kebijakan 

4. Perencanaan yang 

matang 

5. Penyusunan program 

yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja 

7. Pelaksanaan yang 

efektif dan efisien 

8. Sistem pengawasan 

dan pengendalian 

 

(Menurut Apriyanti, 

2018) 
Sumber: Olahan Data 2021 
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BAB IV 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. 

Kawasan Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena 

dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Kabupaten 

Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 

11.481,77 km2 dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Pelalawan. 

Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 (sebelas) 

Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, 

Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan 

Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang 

Muandau, dan Kecamatan Bathin Solapan.  

Visi Kabupaten Bengkalis yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis 

Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia". Visi ini akan dicapai 

dengan 3 (tiga) misi yaitu: 

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan 

bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, 

berani dan ikhlas. 

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia 

untuk kemakmuran rakyat. 

3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan 

rakyat.  
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Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi Teknis Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab kepada bupati selaku kepala 

daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam 

bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bertugas 

mengemban peningkatan pembangunan masyarakat di sektor perikanan serta 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah diatur kembali dengan Peraturan Bupati 

(Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 84 tahun 2019. 

Visi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis “Terwujudnya Perikanan 

Bengkalis yang Tangguh Dan Lestari” Visi ini merupakan cara pandang jauh 

kedepan kearah mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis akan 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam mengantisipasi 

tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis secara terus menerus 

mengembangkan peranan dan fungsinya agar tetap eksis dan senantiasa 

mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun 

dengan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat 

meningkatkan stabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

Penjabaran formulasi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 

adalah sebagai berikut : 

1. Perikanan yang tangguh, berarti produk perikanan mampu menghasilkan 

produksi yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan 

komparatif, dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat 

perikanan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

2. Perikanan yang lestari, artinya pembangunan perikanan yang berkelanjutan 

dengan memperhatian kelestarian sumberdaya manusia dan sumberdaya 

alam sehingga potensi perikanan mampu bertahan dalam menghadapi 

dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumber 

daya terbarukan. 
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Sedangkan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu Untuk 

mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 

adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera. 

2. Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan. 

3. Mewujudkan sistim manajemen dan pemerintahan yang baik. 

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah, membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 

sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan 

perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten 

Bengkalis Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan managerial dan teknis 

dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemerdayaan 

perikanan, dan bidang pelayanan pelayanan usaha perikanan. 

2. Penyelenggaraan kebijakan dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, 

bidang pemerdayaan perikanan, dan bidang pelayanan pelayanan usaha 

perikanan. 

3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang 

budidaya perikanan, bidang pemerdayaan perikanan, dan bidang pelayanan 

pelayanan usaha perikanan 

4. Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan/petani ikan. 

5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten 

Bengkalis memiliki struktur organisasi yang terlihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 

Adapun secara umum tugas sekretariat dan masing-masing Bidang adalah 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan 

program, umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan. 

2. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta 

pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan usaha perikanan. 
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3. Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas pelaksanakan 

pengkoordinasian dibidang budidaya perikanan yang meliputi sarana 

prasarana budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping, serta 

pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perikanan. 

 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis 

Keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dan 

potensi daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retrubusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

Potensi sumber daya perikanan budidaya tambak di Kabupaten Bengkalis yaitu 

retribusi izin usaha perikanan sangat berpeluang di daya gunakan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Tinggi rendahnya tingkat penerimaan retribusi izin usaha perikanan di 

Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari faktor jumlah subjek retribusi izin usaha 

perikanan, jenis dan jumlah retribusi izin usaha perikanan, tarif retribusi izin 

usaha perikanan, serta efektivitas pungutan retribusi izin usaha perikanan. 

1. Jumlah Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Hingga awal maret 2021 Kabupaten Bengkalis memiliki potensi lahan 

tambak seluas 1.300 Ha sedangkan luas lahan usaha yang dijalankan di 

Kabupaten Bengkalis adalah seluas 469,66 Ha dimana hanya total 144,3 Ha 

yang telah memiliki legalitas usaha dan melakukan penyetoran Retribusi 

izin usaha perikanan ke rekening kas daerah. Jika dihitung berdasarkan tarif 

retribusi izin usaha perikanan yang berlaku saat ini untuk pengelolaan 

tambak udang  dengan luas 1.300 Ha dikali Tarif Retribusi Rp.2.000.000,- 

maka potensi pendapatan dari sektor perikanan untuk usaha tambak saja 

Kabupaten Bengkalis memperoleh retribusi sebesar Rp. 2.600.000.000,- 

sedangkan berdasarkan luas lahan tambak udang yang saat ini beroperasi di 
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kabupaten bengkalis dengan luas lahan 325,36 Ha maka potensi pendapatan 

retribusi izin usaha perikanan kabupaten bengkalis adalah sebesar Rp. 

650.720.000,- yang masih belum menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten 

Bengkalis. Rekapitulasi jumlah pelaku usaha sebagai subjek retribusi izin 

usaha perikana Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2020 serta luas objek 

retribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Pelaku Usaha Tambak Udang Kabupaten Bengkalis  

Kecamatan Jumlah Pelaku Usaha Tambak Luas Lahan Usaha 

Bengkalis 19 85,87 

Bantan 29 218,09 

Bukit Batu 4 14 

Bandar Laksamana 1 1,2 

Rupat 6 147,5 

Rupat Utara 2 3 

Total 61 469,66 

Sumber: Data Olahan 

Dari tabel diatas, saat ini terdapat 61 jumlah pelaku usaha tambak di 

Kabupaten Bengkalis, diantaranya 19 pelaku usaha di Kecamatan Bengkalis 

dengan total luas lahan 85,87 Ha, 29 pelaku usaha di Kecamatan Bantan 

dengan total luas lahan 218,09 Ha, 4 pelaku usaha di Kecamatan Bukit Batu 

dengan total luas lahan 14 Ha, 1 pelaku usaha di kecamatan Bandar 

Laksamana dengan total luas lahan 1,2 Ha, 6 pelaku usaha di Kecamatan 

Rupat dengan total luas lahan 147,5 Ha, dan 2 pelaku usaha di Kecamatan 

Rupat Utara dengan total luas lahan 3 Ha, dengan total luas lahan usaha 

yang digunakan pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis yaitu 

469,66 Ha. 

Dengan besarnya potensi izin usaha perikanan budidaya tambak yang 

dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis yaitu 1.300 Ha atau sebesar Rp. 

2.600.000.000,- sedangkan retribusi izin usaha perikanan yang hanya 

memaksimalkan kegiatan penerimaan dari pengurusan Surat Izin Usaha 

Perikanan membuat kurang berhasilnya perencanaan sebagai langkah awal 

dalam merumuskan dan meningkatkan potensi perikanan budidaya tambak 

di Kabupaten Bengkalis. 
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2. Jenis dan Jumlah Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Retribusi izin usaha perikanan yang ada di Kabupaten Bengkalis saat ini 

hanya merupakan penerimaan dari izin usaha perikanan budidaya tambak 

udang. Pada awal tahun 2021, tercatat bahwa sebanyak 4 pelaku usaha 

tambak udang telah mendaftarkan izin usahanya dan membayar Retribusi 

Izin Usaha Perikanan dan telah menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis. Adapun jumlah retribusi izin usaha perikanan yang menjadi 

pendapatan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 Daftar Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 2020 

No Lokasi Izin Usaha 
Luas 

Lokasi  
Diterima 

Total Penerimaan 

Retribusi  

1 PT. Pulau Rupat Indah 42,3 Ha Maret 2020 84.600.000  

2 PT. Marindo Utama Lestari 47 Ha Maret 2020 94.000.000  

3 PT. Venamei Rupat Abadi 28 Ha Maret 2020 56.000.000  

4 PT. Tambak Libu Sagara 27 Ha Mei 2020 54.000.000  

Total 288.600.000  

Sumber: Data Olahan 

Dari Tabel diatas terlihat bahwa penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

pada maret 2020 ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Bengkalis yaitu 

surat izin usaha perikanan milik PT. Pulau Rupat Indah dengan Luas 42,3 

Ha sebesar Rp. 84.600.000,-. Selanjutnya, penerimaan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan berupa surat izin usaha perikanan milik PT. Marindo Utama 

Lestari dengan luas 47 Ha sebesar Rp.94.000.000,-. Pada bulan yang sama 

juga diterima Retribusi Izin Usaha Perikanan berupa surat izin usaha 

perikanan milik PT. Venamei Rupat Abadi dengan luas 28 Ha sebesar 

Rp.56.000.000,-.  

Pada bulan mei 2020, diterima Retribusi Izin Usaha Perikanan berupa surat 

izin usaha perikanan milik PT. Tambak Libu Sagara dengan luas 27 Ha 

sebesar Rp. 54.000.000,-. Total penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

pada tahun 2020 adalah sebesar RP. 288.600.000,- total ini melebihi target 

penerimaan retribusi  izin usaha perikanan yaitu sebesar Rp. 288.000.000,-. 
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3. Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  dan Peraturan Bupati Kabupaten 

Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif 

retribusi izin usaha perikanan untuk tambak udang dikategorikan ke dalam 4 

jenis  yaitu: 

a. Tambak Intensif    Rp. 2.000.000,-/Ha 

b. Tambak Semi Intensif Rp. 1.500.000,-/Ha 

c. Tambak Tradisional Rp.    500.000,-/Ha 

d. Keramba > 10 kantong Rp.    150.000,-/Ktg 

Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 

14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, struktur dan besarnya 

tarif retribusi izin usaha perikanan jauh lebih tinggi sesuai dengan 

perkembangan perekonomian dan indeks harga yang berlaku. 

 

4. Efektivitas Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Efektivitas digunakan untuk mengukur hasil penerimaan atau realisasi 

Retribusi Izin Usaha Perikanan terhadap target Retribusi Izin Usaha 

Perikanan yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan Retribusi Izin 

Usaha Perikanan yang dihasilkan terhadap target yang ditetapkan, maka 

semakin efektif proses kerja perangkat daerah pengelola Retribusi Izin 

Usaha Perikanan.  

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

di Kabupaten Bengkalis periode 2016 sampai dengan 2020 digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan 

efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, 

sehingga semakin tinggi rasio Efektivitas berarti menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah semakin baik. Berikut perhitungan 

efektivitas pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan terhadap target 

Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3  Efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 
Target Retribusi Izin 

Usaha Perikanan (Rp) 

Realisasi Retribusi Izin 

Usaha Perikanan (Rp) 

Efektivitas 

(%) 
Kriteria 

2016                   40.000.000                                      -  0,00 Tidak Efektif 

2017                                    -                                      -  0,00 Tidak Efektif 

2018                     2.000.000                          650.000  32,50 Tidak Efektif 

2019                     3.500.000                                      -  0,00 Tidak Efektif 

2020                 288.000.000                   288.600.000  100,21 Sangat Efektif 

Sumber: Data Olahan 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Efektivitas realisasi Retribusi Izin 

Usaha Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis 

tahun 2016 dan 2017, Restribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 0 

sehingga Efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 0% dari target 

Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp. 40.000.000,- untuk tahun 2016 dan Rp. 

0,- untuk tahun 2017. Pada tahun 2018, Efektivitas Realisasi Retribusi Izin 

Usaha Perikanan terhadap target Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 

32,50% yang diperoleh dari Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan 

sebesar Rp. 650.000 dibagi dengan target Retribusi Izin Usaha Perikanan 

sebesar Rp. 2.000.000,- dikali 100%. Pada tahun 2019, total Retribusi Izin 

Usaha Perikanan sebesar Rp. 0 dari target Retribusi Izin Usaha Perikanan 

sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga besar efektivitas Retribusi Izin Usaha 

Perikanan adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2020, Retribusi Izin Usaha 

Perikanan sebesar 100,21% yang diperoleh dari realisasi Retribusi Izin 

Usaha Perikanan sebesar Rp. 288.600.000 dibagi total target Retribusi Izin 

Usaha Perikanan sebesar Rp. 288.000.000,- dikali 100%. 
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4.2.2 Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis 

Dalam menggali potensi daerah perlu adanya pengelolaan yang baik dalam 

penyelenggaraan demi mencapai output dan outcome yang diharapkan. 

Pengelolaan dibutuhkan dalam mengembangkan suatu manajeman untuk 

pencapaian tujuan, visi dan misi, serta menjaga keseimbangan sasaran dan 

kegiatan  dalam mencapai Efektivitas dan efisiensinya. Pengelolaan retribusi izin 

usaha perikanan sebagai pembayaran dari rakyat dengan adanya balasa jasa 

langsung yang diterima oleh wajib retribusi, perlu adanya proses keseluruhan 

kegiatan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.  

Proses Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis 

meliputi keseluruhan kegiatan untuk memperoleh retibusi yaitu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

1. Perencanaan 

Sebagai suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan masa yang akan 

datang dalam bentuk menggambarkan dan merumuskan suatu program 

ataupun kegiatan yang diusulkan untuk mencapai output yang dikehendaki, 

maka penting adanya perencanaan yang baik.  

Penyusunan target retribusi izin usaha perikanan menjadi suatu indikator 

yang harus dipenuhi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku 

OPD yang bertanggungjawab dalam menyusun dan merealisasikannya 

sesuai dengan output yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam 

mementukan besaran target retribusi maka perlu adanya kecermatan dan 

perencanaan agar target yang diharapkan dapat terealisasikan dengan baik. 

Dalam proses perencanaan retribusi izin usaha perikanan maka dinas 

perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan OPD yang mengusulkan target 

retribusi izin usaha perikanan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis. Usulan ini nantinya akan di musyawarahkan dalam Focus Group 

Discussion (FGD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Selaku Ketua 

TAPD dan dihadiri oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bengkalis. 

Seperti yang disampaikan oleh Kasubbid evaluasi dan pemantauan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berikut ini: 
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“kalau untuk target tetap diusulkan oleh OPD terkait yang 

nanti akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh 

TAPD dan seluluh OPD terkait yang diketuai oleh Sekretaris 

daerah selaku ketua TAPD”
1
 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan 

Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menyusun dan 

mengajukan target penerimaan pendapatan retribusi izin usaha 

perikanan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis, kemudian usulan tersebut diserahkan ke TAPD untuk 

dimusyawarahkan setelah mencapai kesepakatan barulah 

target yang telah disetujui dapat direaisasikan”
2
 

Dengan besarnya potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis 

yaitu 1.300 Ha atau sebesar Rp. 2.600.000.000,- sedangkan retribusi izin 

usaha perikanan yang hanya memaksimalkan kegiatan penerimaan dari 

pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan membuat kurang berhasilnya 

perencanaan sebagai langkah awal dalam merumuskan dan meningkatkan 

potensi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Bengkalis.  

 

2. Pengorganisasian 

Penentuan, pengelompokan, dan pengaturan terhadap suatu kegiatan yang 

dianggap perlu guna mencapai suatu tujuan merupakan bagian dari proses 

pengorganisasian. Dalam proses pengaturan terkait retribusi izin usaha 

perikanan Kabupaten Bengkalis berupa Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu  dan 

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 

                                                 
1
 Wawancara dengan Kasubbid evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis pada 04 Maret 2021 
2
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Adanya aturan dan kebijakan 

dalam proses izin usaha perikanan budidaya diantaranya agar meningkatkan 

kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar Retribusi Izin Usaha 

Perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sesuai dengan wawancara 

yang dilakukan dengan kepala tim teknis perizinan budidaya Dinas 

Perikanan Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa:  

“Semua proses kegiatan baik teknis maupun perhitungan untuk 

izin usaha perikanan khususnya budidaya tambak udang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”. 

Persyaratan kelengkapan permohonan izin usaha perikanan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Usaha Pembudidayaan Ikan, proses pengurusan izin melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai 

dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 

perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, serta aturan ketentuan jenis 

dan pengecualian izin usaha perikanan, masa berlaku, hingga struktur dan 

besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Penentuan dan pengelompokan dalam proses pengelolaan retribusi izin 

usaha perikanan pengorganisasian berupa pendelegasian dan/atau 

pembagian tugas dalam proses pengelolaan retribusi izin usaha perikanan 

Kabupaten Bengkalis. Pembagian tugas kepada OPD dalam pengelolaan 

retribusi izin usaha perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu Dinas Perikanan 

Kabupaten Bengkalis Sebagai Pembina, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis 

dalam mengurus legalitas usaha dan Bapenda Kabupaten Bengkalis sebagai 

koordinator yang mengawas anggaran retribusi izin usaha perikanan.  
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Bapenda Kabupaten Bengkalis selaku koordinator, memantau dan 

mengawasi berapa penerimaan atau realisasi retribusi izin usaha perikanan 

yang masuk dan dilaporkan ke kas daerah. Dinas perikanan sebagai OPD 

pembina teknis bidang perikanan memiliki wewenang untuk melakukan 

pengurusan terkait pemungutan, penagihan dan pembayaran retribusi izin 

usaha perikanan. Seperti yang disampaikan oleh Kasubbid evaluasi dan 

pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Bapenda sebagai koordinator bertugas untuk memonitor dan 

memantau berapa penerimaan OPD, teknis terkait peneriman 

dan administrasi merupakan tanggungjawab masing-masing 

OPD.”
3
 

Dalam hal pembinaan terkait teknisnya Bidang Budidaya Perikanan 

mempunyai tugas pelaksanakan pengkoordinasian dibidang budidaya 

perikanan yang meliputi sarana prasarana budidaya, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan program kerjanya memiliki program 

pengembangan budidaya perikanan untuk melaksanakan kegiatan 

pengadaan sarana budidaya perikanan, pengadaan prasarana budidaya 

perikanan, pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan, 

penguatan teknologi budidaya ikan, pengembangan laboratorium kesehatan 

ikan dan lingkungan, pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawa (BBI-

AT), UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), UPT Unit Produksi Perikanan, 

UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Air Tawar, serta 

Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pokok Unit Pembenihan 

(UPTD Kabupaten/Kota). 

Sedangkan pengurusan legalitas usaha atau Surat Izin Usaha Perikanan 

dilakukan dan merupakan kewenangan dari DPMPTSP Kabupaten 

Bengkalis.  Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas 

Perikanan Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

                                                 
3
 Wawancara dengan Kasubbid evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis pada 04 Maret 2021 
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“Dinas Perikanan nantiya akan melakukan upaya pembinaan 

terkait teknis dan lapangan serta sosialisasi, namun umtuk 

pengurusan izin nya tetap di DPMPTSP”
4
 

 

3. Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan dalam hal mencapai 

sasaran/tujuan penerimaan retribusi izin usaha perikanan dimulai dari proses 

pembinaan, pembuatan izin usaha perikanan hingga proses pemungutan 

retribusi izin usaha perikanan kepada wajib retribusi.  

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, maka perizinan usaha Perikanan dilakukan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bukan merupakan 

kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten 

Bengkalis berikut ini: 

“Kami Selaku tim teknis di Dinas Perikanan hanya 

mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan survei lapangan 

bersama Tim Teknis dari DPMPTSP, sesuai dengan aturan nya 

sekarang semua proses perizinan dilakukan di DPMPTSP kami 

hanya melakukan pembinaannya saja”
5
  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengurusan 

Surat Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis telah dijalan kan sesuai 

aturan dimana adanya pemisahan antara Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang melakukan pengurusan izin usaha dengan OPD selaku pembina 

dari kegiatan usaha Tambak di Kabupaten Bengkalis. Dalam proses 

pengurusan SIUP dinas perikanan  mengeluarkan Surat Rekomendasi 

berupa hasil tinjauan lapangan dengan melakukan pengecekan teknis 

terhadap berkas permohonan yang disampaikan dengan kondisi kegiatan 

                                                 
4
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
5
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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usaha yang dijalankan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi 

Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Survey yang dilakukan tim teknis dari dinas perikanan adalah 

untuk melakukan pengecekan apakah kondisi usaha yang 

dijalankan telah sesuai dengan permohonan yang 

disampaikan”
6
 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi II Perizinan dan Non 

Perizinan Tertentu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Para pelaku usaha tambak udang akan memasukkan 

permohonan ke DPMPTSP yang selanjutnya akan dilakukan 

survei oleh teknis dari DPMPTSP dan Dinas Perikanan. 

Sebelum itu pemohon harus memenuhi semua persyaratan 

untuk di masukkan dalam berkas permohonan”
7
 

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut para pelaku usaha tambak 

udang memasukkan permohonan ke DPMPTSP sesuai dengan mekanisme 

pelaksanaan perizinan yang berlaku. Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha 

perikanan sesuai dengan pasal 16 PERMENKP Nomor 49 Tahun 2014 

Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan pelaku usaha mengajukan permohonan 

sesuai dengan persyaratan yaitu, rencana usaha, fotokopi KTP, fotokopi 

NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Fotokopi akta pendirian usaha, 

fotokopi izin lokasi, fotokopi izin lingkungan, pas foto ukuran 4x6, dan 

surat pernyataan bermaterai. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi 

Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Seluruh kelengkapan permohonan izin usaha perikanan 

harus dipenuhi oleh pemohon dan memasukkan permohonan 

ke DPMPTSP. Persyaratan ini mengikuti aturan dari 

peraturan menteri kelautan dan perikanan.”
8
 

                                                 
6
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
7
 Wawancara dengan Kepala Seksi II Perizinan dan Non Perizinan Tertentu DPMPTSP Kabupaten 

Bengkalis pada 08 April 2021 
8
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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Pelaku usaha selaku pemohon melakukan pendaftaran Nomor Induk 

Berusaha (NIB) secara online di Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

melalui Dinas Perikanan, DPMPTSP, atau melakukan pendaftaran mandiri. 

Selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan permohonan izin usaha 

perikanan di DPMPTSP yang kemudian akan di proses oleh tim teknis dari 

DPMPTSP dan Dinas Perikanan. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan 

Melalui OSS dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dalam proses pemenuhan persyaratan pemohon terlebih dahulu harus 

mengurus izin lokasi dan izin lingkungan. Izin lokasi berupa izin yang 

diberikan atas pemanfaatan ruang, izin lokasi diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan batas wilayah, 

kawasan pariwisata, arahan pemanfaatan ruang, kawasan Peta Indikatif 

Penghentian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, 

serta kawasan Lahan Pertanian Pangan Berklanjutan (LP2B). Sedangkan 

izin lingkungan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bengkalis sebagai rekomendasi berdasarkan survei dengan memperhatikan 
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upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 

hidup, rencana kegiatan pembangunan tambak pembesaran udang. Seperti 

yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten 

Bengkalis berikut ini: 

“Sebagai salah satu persyaratan pemohon harus memiliki izin 

lokasi dan izin lingkungan. Izin lokasi dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan sedangkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan 

Hidup”
9
 

Dalam pengurusan izin usaha perikanan, Sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian 

Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, pengurusan izin usaha perikanan 

dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Seperti yang disampaikan  oleh kepala seksi II DPMPTSP 

berikut ini: 

“Semua proses perizinan perikanan baik perikanan tangkap 

maupun budidaya dilakukan di DPMPTP sesuai dengan 

prosedur dan persyaratan yang diajukan kepada DPMPTSP 

untuk kemudian di periksa dan ditinjau lokas usahanya oleh tim 

teknis”
10

 

Prosedur pelayanan perizinan untuk izin usaha perikanan pembudidayaan 

ikan di DPMPTSP yang memerlukan kajian teknis memenuhi sistem 

mekanisme pelayanan perizinan dan rekomendasi sesuai dengan prosedur, 

pertama pemohon mendatangi loket pelayanan untuk mendapatan infomasi 

mengenai persyaratan dan pengeajuan permohonan. Selanjutnya pemohon 

melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan untuk diperiksa 

kelengkapan persyaratan yang kemudian diserahkan untuk diperoses. 

                                                 
9
 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
10

 Wawancara dengan Kepala Seksi II Perizinan dan Non Perizinan Tertentu DPMPTSP 

Kabupaten Bengkalis pada 08 April 2021 
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Permohonan kemudian akan diproses oleh tim teknis, kajian dan survey ke 

lokasi usaha perikanan.  

Setelah dilakukan survey, permohonan ditolak maka berkas akan 

dikembalikan kepada pemohon. Jika hasil survey yang dilakukan tim teknis 

yang turun ke lokasi izin telah sesuai dengan permohonan maka 

permohonan diterima, selanjutnya pemohon bisa melakukan pembayaran 

Retribusi Izin Usaha Perikanan secara langsung ke rekening kas daerah, 

menyerahkan SKRD dan/atau Dokumen lain yang serupa. Jika pemohon 

telah menyerahkan bukti pembayaran retribusi maka dokumen legalitas atau 

surat izin usaha perikanan bisa diterima oleh pemohon. 

“Persayaratan pembuatan izin usaha perikanan dimulai dari 

pembuatan NIB secara online, lalu pemohon mengurus izin 

lokasi ke kantor pertanahan dan izin lingkungan di Dinas 

Lingkungan Hidup, setelah selesai semua persyaratan baru 

berkas permohonan masuk ke Dinas Perikanan dan dilakukan 

Survey lapangan terkait teknisnya”
11

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas 

Perikanan Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa proses pengurusan izin 

cukup memakan waktu yang lama, karena terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi dan diurus pada instansi yang berbeda. Pelaku usaha 

harus mengurus izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang 

juga memerlukan waktu untuk pelaksanaan survey lokasi usaha, pelaku 

usaha juga perlu mengurus izin lokasi di Badan Pertanahan Nasional atau 

BPN Kabupaten Bengkalis yang juga akan dilakukan survey lokasi usaha. 

Selain itu pelaku usaha juga perlu mengurus surat dari Kelurahan/Desa, akta 

notaris, NPWP, serta pelunasan PBB-P2. 

Terkait pemungutan, penagihan dan pembayaran retribusi perizinan tertentu 

termasuk retribusi izin usaha perikanan di kelola oleh Dinas Penanaman 

Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga pada tahun 

                                                 
11

 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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2017 pengelolaan retribusi izin usaha perikanan di kelola oleh Dinas 

Perikanan Kabupaten Bengkalis. Seperti yang disampaikan oleh Kasubbid 

evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 

berikut ini: 

“Untuk pengelolaan retribusi dikelola oleh OPD terkait, 

sebelumnya untuk retribusi perizinan tertentu semua nya 

dikelola oleh DPMPTSP namun sejak tahun 2017 izin perikann 

dikelola oleh dinas perikanan.”
12

 

Dalam Proses peneriman retribusi izin usaha perikanan, sesuai dengan pasal 

48 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi 

perizinan tertentu, retribusi ditagih dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, ataupun kartu 

langganan. Dalam pelaksanaannya usaha tambak udang yang telah 

mendapatkan rekomendasi dari dinas perikanan akan dihitung besaran tarif 

retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon ke rekening kas daerah. 

Teknis dinas perikanan akan menginformasikan kepada pemohon besar tarif 

retribusi sesuai dengan luas usaha yang dijalankan. Pemohon akan 

membayar uang sejumlah tarif yang ditentukan ke Rekening kas daerah 

Kabupaten Bengkalis, dan  menyerahkan Slip setoran atau bukti penyetoran 

kepada Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 

mengeeluarkan surat tanda setoran dan membukukan pembayaran 

penerimaan dan penyetoran ke buku kas umum Dinas perikanan Kabupaten 

Bengkalis. Selanjutnya Bukti Slip Setoran di serahkan ke DPMPTSP untuk 

kemudian di terbitkan Surat Izin Usaha Perikanannya.  

 

4. Pengawasan 

Suatu pengelolaan yang baik memerlukan pengawasan/pengendalian yang 

efektif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari prosedur yang 

dapat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengawasan 

                                                 
12

 Wawancara dengan Kasubbid evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis pada 04 Maret 2021 
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terhadap penerimaan retribusi izin usaha perikanan Kabupaten Bengkalis 

dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis, evaluasi dan analisis 

terhadap penerimaan retribusi izin usaha perikanan dilakukan oleh Bapenda 

Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan target yng diusulkan oleh OPD dan di 

bahas dalam FGD bersama TAPD, Bapenda Kabupaten Bengkalis 

melakukan penilaian atas dasar mengapa tidak tercapainya target retribusi 

daerah Kabupaten Bengkalis. Seperti yang disampaikan oleh Kasubbid 

evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 

berikut ini: 

 “Bapenda tugasnya mengkoordinir pendapatan daerah, 

makanya penerimaan itu nanti akan di cek besar pendapatan 

yang masuk ke Kas daerah melalui Bank Riau Kepri berupa 

bukti penerimaan kas daerah, pihak Bapenda nanti yang akan 

membukukan.”
13

 

 Dinas perikanan selaku pembina melakukan pengawasan terhadap lokasi 

izin usaha yang dijalankan pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan 

adalah untuk meninjau apakah izin yang diterbitkan telah sesuai dengan 

keadaan di lapangan. Retribusi izin usaha perikanan di bayarkan untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun, saat dilakukan peninjauan kembali oleh dinas 

perikanan luas lokasi usaha mengalami perkembangan dalam artian 

bertambah maka akan dilakukan penagihan atas kekurangan sesuai dengan 

luas lokasi usaha yang ditambahkan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala 

Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berikut ini: 

“Retribusi izin usaha perikanan dibuat aturan dalam Perda 

Kabupaten Bengkalis dalam jangka 5 (lima) tahun. Setelah lima 

tahun di cek kembali apakah ada perluasan lahan, jika ada 

maka pelaku usaha harus membayar sesuai dengan luas usaha 

kekurangannya”
14

 

                                                 
13

 Wawancara dengan Kasubbid evaluasi dan pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bengkalis pada 04 Maret 2021 
14

 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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4.2.3 Efektivitas Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis 

Efektivitas bukan suatu hal yang sederhana untuk dinilai karena Efektivitas 

dapat diukur dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai 

serta menginterprestasikannya. Efektivitas dapat menunjukkan seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan dari sebuah program atau kegiatan. Untuk mengukur 

efektivitas retribusi izin usaha perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bengkalis, menjelaskan ukuran efektivitas dalam pencapaian 

tujuan (target) dilihat melalui 8 kriteria, yaitu kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan 

kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, 

tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta 

sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

Terkait kejelasan tujuan yang hendak dicapai, mengingat proses 

perencanaan dan penetapan target retribusi izin usaha perikanan yang 

melibatkan beberapa pihak dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Bengkalis harusnya memiliki kejelasan tujuan yang baik sehingga besarnya 

target yang tetapkan dapat terealisasikan dengan baik. Sebagai OPD yang 

bertanggungjawab terhadap penerimaan retribusi izin usaha perikanan, 

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku pembina harusnya 

memaksimalkan proses pelaksanaan dalam peneingkatan retribusi izin usaha 

perikanan agar sesuai dengan target yang telah di tetapkan. 

Sesuai dengan data target dan realisasi penerimaan retribusi izin usaha 

perikanan hanya tahun 2020 yang memenuhi target yaitu penerimaan 

sebesar Rop. 288.600.000,- dari Target sebesar Rp. 288.000.000,- 

sedangkan tahun 2018 retribusi izin usaha perikanan hanya menerima 

pendapatan sebesar Rp. 650.000,- dari Target yang ditetapkan yaitu sebesar 

Rp. 2.000.000,-  untuk tahun 2016 Kabupaten Bengkalis menetapkan target 

sebesar Rp. 40.000.000,- namun tidak terealisasikan sama sekali, lalu tahun 
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2017 Kabupaten Bengkalis tidak menargetkan retribusi izin usaha perikanan 

sehingga baik target maupun realisasinya bernilai Rp.0,- kemudian pada 

tahun 2019 target yang ditetapkan untuk retribusi izin usaha perikanan 

sebesar Rp. 3.500.000,- namun juga tidak terealisasikan yang artinya 

bernilai Rp.0,-. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

Penentuan strategi dalam pencapaian tujuan dilakukan oleh semua pihak 

terkait dalam terpenuhinya penerimaan retribusi izin usaha yang sesuai 

dengan yang yang ditargetkan. Baik program maupun kegiatan yang 

dijalankan oleh OPD terkait peningkatkan penerimaan retribusi izin usaha 

perikanan harus terpenenuhi secara maksimal guna mendukung tercapainya 

target yang teah ditetapkan.  

Hal-hal yang terkait pembinaan terhadap pembudidayaan dan sosialisasi 

pengurusan izin usaha serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang 

berlaku menjadi tugas penting agar penerimaan retribusi izin usaha 

perikanan dapat terealisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Dilihat dari penerimaan retribusi izin usaha perikanan Kabupaten Bengkalis 

tahun 2016 hingga tahun 2020 hanya tahun 2020 yang telah dijalankan 

dengan baik, sedangkan 4 tahun sebelumnya retribusi izin usaha perikanan 

tidak terserap dengan baik.  

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan 

Analisis dan perumusan kebijakan yang di tetapkan di Kabupaten Bengkalis 

yaitu Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu, belum dapat dijalankan dengan baik terkait hukum bagi 

pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP dan belum membayar retribusi izin 

usaha perikanan. Dalam hal penegakan hukum belum kepada pelaku usaha 

tambak bisa dipenuhi karena masih terdapat beberapa pertimbangkan terkait 

pembudidayaan tambak udang, diantaranya karena  terdapat 669 tenaga 

kerja yang statusnya sebagai pekerja tetap yang akan menganggur jika 

tambang udang se-Kabupaten Bengkalis di tutup. Selain itu Kabupaten 
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Bengkalis memiliki 1.300 Ha potensi pengembangan usaha tambak udang, 

yang hingga saat ini data per november 2020 luas lahan yang dimanfaatkan 

seluas 469,66 Ha. Hingga saat ini pelaku usaha tambak udang tidak bisa di 

tutup karena mereka sudah mengurus izin atau dalam proses perizinan 

namun belum selesai hingga tahap penerbitan SIUP.   

4. Perencanaan yang matang 

Perencanaan yang matang berarti memutuskan sekarang apa yang akan 

dikerjakan dimasa yang akan datang, pada Organisasi Perangkat Daerah 

perencanaan tertuang dalam Rencana Kerja yang disusun untuk menentukan 

target kinerja yang akan dilaksanakan oleh OPD.  

5. Penyusunan program yang tepat 

Agar semua pelaku usaha perikanan dibidang pembudidayaan, 

pengangkutan dan pengumpulan ikan di daerah memiliki Surat Izin Usaha 

Perikanan (SIUP) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai OPD 

Pembina Teknis Bidang Perikanan telah melakukan upaya untuk 

meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan, antara lain: 

a. Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan 

b. Menginfokan kepada pelaku usaha budidaya perikanan untuk segera 

melakukan pengurusan izin usaha perikanan sesuai aturan yang berlaku  

c. Menginformasikan kepada pemerintah kecamatan Se-Kabupaten 

Bengkalis terkait persoalan perizinan usaha budidaya perikanan untuk 

dapat menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait 

d. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha budidaya perikanan 

tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha bidudaya 

perikanan  

e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal status 

pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya perikanan, selain itu Kabupaten 

Bengkalis akan dijadikan kawasan sentra produksi udang Vannamei di 

Provinsi Riau 
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f. Menyampaikan Telaah Staf kepada Plh. Bupati Bengkalis terkait 

persoalan usaha Budidaya Perikanan Khususnya Budidaya Tambak 

Udang Vannamei di Kabupaten Bengkalis. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 

Sebagai salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan 

bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan 

mungkin disediakan oleh OPD baik Dinas Perikanan, DPMPTSP, maupun 

Bapenda Kabupaten Bengkalis pastinya membutukan saran dan prasaran 

pendukung dalam memenuhi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Sesuai dengan rencana aksi program kegiatan Dinas Perikanan  untuk 

peningkatan sarana dan prasarana didanai dari Belanja dan telah terpenuhi 

target kinerjanya.  

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara 

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, 

karena dengan pelaksanaan organisasi yang efektif dan efisien maka  

semakin didekatkan pada tujuan atau targetnya. Penerimaan retribusi izin 

usaha perikanan dinilai tidak efektif karena tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan, adapun efektifitas retribusi izin usaha perikanan dinilai tidak 

efektif karena proses pelaksanaannya yang masih memakan waktu yang 

lama. 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik 

Efektivitas menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian yang 

baik, dalam penerimaan retribusi izin usaha perikanan sistem pengawasan 

dan pengendaliannya masih belum terlaksana dengan baik karena Bapenda 

selaku koordinator yang bertugas mengawasi penerimaan dari retribusi izin 

usaha perikanan hanya menilai dari angka, tidak adanya pengawasan 

langsung terhadap program dan kegiatan yang dijalankan baik terkait 

pembinaan teknis atupun pengurusan izin secara langsung agar bisa 

diketahui dan di perbaiki sistem untuk meningkatkan penerimaan retribusi 

izin usaha perikanan. 
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4.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis 

Terkait proses pengelolaan sektor pendapatan daerah dalam lingkup 

retribusi daerah, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki perencanaan mulai dari 

apa yang akan dilakukan sampai target maupun realisasi pendapatan dari hasil 

retribusi di lakukan pemungutan hingga pengawasan dan evaluasi dari haris 

penerimaan retribusi daerah tersebut.  

Terdapat beberapta faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi izin 

usaha perikanan untuk meningkatkan pendapatam asli daerah Kabupaten 

Bengkalis, mulai dari faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan retribusi izin usaha perikanan 

di Kabupaten Bengkalis. 

Dalam proses perencanaan retribusi izin usaha perikanan, Pemerintah 

Daerah hanya memaksimalkan kegiatan penerimaan dari pengurusan Surat Izin 

Usaha Perikanan membuat kurang berhasilnya perencanaan sebagai langkah awal 

dalam merumuskan dan meningkatkan potensi perikanan budidaya tambak di 

Kabupaten Bengkalis. Dalam menentukan target realisasi retribusi izin usaha 

perikanan, usulan besaran target retribusi disampaikan langsung kepada TAPD 

yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah serta 

Bapenda Kabupaten Bengkalis dan OPD yang ada di Kabupaten Bengkalis 

harusnya besar retribusi izin usaha perikanan menjadi topik penting dalam forum 

sebagai penerimaan daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Terkait pengorganisasian dalam proses pengelolaan retribusi izin usaha 

perikanan terdapat pembagian tugas dalam kegiatan pengaturan, pembinaan dan 

pengawasan namun tekns dalam memonitor para pelaku usaha dalam 

melaksanakan usahanya masih belum dijalankan dengan maksimal karena belum 

ditemukan titik terang untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin usaha 

perikanan selain mengandalkan dari pengurusan izin usaha. Pengaturan retribusi 
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izin usaha perikanan di tetapkan oleh bupati selaku kepala daerah. Pembinaan 

terhadap penerimaan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selaku pembina teknis 

yang mengatur pelaksanaan mulai dari pengamatan lapangan, penerimaan, 

penagihan serta penyetoran retribusi izin usaha perikanan. Pengawasan dalam hal 

memantau dan mengakoordinir penerimaan retribusi izin usaha perikanan 

dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis, dalam melakukan evaluasi dan 

analisis terhadap realisasi yang tidak memenuhi target Bapenda hanya mengacu 

pada besaran pendapatan yang diterima sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh 

dinas berbeda. 

Dalam proses pengeloalaan pelaksanaan penerimaan retribusi iin usaha 

perikanan dilaksanakan oleh dinas perikanan sedangkan izin usahanya diurus di 

DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, pemisahan kewenangan ini sudah sesuai dengan 

peraturan pemerintah namun tanggungjawab dan kewenangan dinas terkait yang 

harusnya meningkatkan potensi penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten 

Bengkalis belum dijalankan dengan maksimal karena tidak adanya istilah “jemput 

bola” terhadap penerimaan retribusi izin usaha perikanan dalam artian komunikasi 

terhadap pelaku usaha untuk mengurus izin usaha belum maksimal. Komunikasi 

merupakan faktor pendorong utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan 

yang tetapkan oleh Pemerintah Daerah, jika komunikasi tidak berjalan dengan 

maksimal maka kebijakan yang akan ditetapkan tidak akan berhasil. 

Pengeolaan retribusi izin usaha perikanan terkait Pengawasan terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan 

struktur birokrasi dimana sebagai salah satu penunjang suatu keberhasilan dalam 

pelaksanaan kebijakan perlu adanya struktur birokrasi terkait sumber daya yang 

melaksanakan kinerja OPD serta penempatan sumber daya yang sesuai dengan 

keahliannya. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten 

Bengkalis seharusnya selain mengawasi penerimaan yang masuk ke kas daerah 

juga harus ikut mengawasi bagaimana pelaksanaan pembuatan SIUP hingga 

pemungutannya, sehingga alur dan mekanisme pengawasan dapat berjaan secara 

sistematis. 
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“Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya 

penerimaan retibusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis, 

yaitu terkait lahan usaha yang merupakan lahan gambut dan/atau 

hutan alam primer serta termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas 

(HPT), besarnya biaya pengrusan izin usaha, kurangnya pemahaman 

terkait pengurusan SIUP dan PIPPIB, serta tidak adanya tindakan 

hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin”
15

 

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diterima dari Kepala Seksi 

Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk memaksimalkan usaha 

penerimaan terkait retribusi izin usaha perikanan terdapat beberapa kendala dan 

upaya terkait teknis dalam memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan 

retribusi izin usaha perikanan. Adapun hambatan atau kendala yang dihapapi 

yaitu, pertama lahan usaha budidaya perikanan yang digunakan sebagian besar 

merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk dalam Hutan 

Produksi Terbatas (HPT).  Status lahan pemilik usaha tambak di Kabupaten 

Bengkalis sebagian besar masuk dalam HPT sehingga proses legaitas belum bisa 

dipenuhi karena belum adanya pembebasan lahan tambak. Dinas Perikanan 

Kabupaten Bengkalis telah mendata dan menyerahkannya ke Provinsi namun 

proses dan tindak lanjut keputusan pembebasan lahan tambak masih belum 

dikonfirmasi. 

Kedua, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha. 

Sesuai dengan pasal 45 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 bahwa 

untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembesaran air payau jeenis tambak 

intensif dikenakan tarif Rp. 2.000.000,- per Ha untuk jangka 5 tahun, jenis tambak 

semi intensif dikenakan tarif Rp. 1.500.000,- per Ha untuk jangka 5 tahun, jenis 

tambak tradisioal dikenakan tarif Rp. 500.000,- per Ha untuk jangka 5 tahun, dan 

untuk jenis keramba> 10 kantong dikenakan tarif Rp. 150.000 per Kantong untuk 

jangka 5 tahun. 
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 Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada 17 Juni 

2021 
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Ketiga, kurangnya pemahaman pelaku usaha tambak udang Vanname 

terhadap ketetentuan dan peraturan tentang proses pengurusan Surat Izin Usaha 

Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan Ikan. Penyampaian informasi terkait 

proses legalitas usaha tambak udang yang belum optimal menjadi salah satu 

alasan mengapa pelaku usaha tambak udang belum memproses pengurusan izin 

usahanya.  

Keempat, pelaku usaha tambak udang Vannamei belum memahami proses 

pengurusan penetapan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) 

hutan alam primer dan lahan gambut. Bagi pelaku usaha tambak udang maupun 

masyarakat yang lahannya masuk dalam PIPPIB dapat melakukan klarifikasi atau 

pelepasan secara mandiri untuk proses pembebasan dari status konservasi. Aturan 

dan kebijakan tentang PIPPIB dikelurkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENLHK).  

Terakhir yaitu tidak adanya tindakan hukum kepada pelaku usaha tambak 

udang Vannamei yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di 

bidang pembudidayaan ikan. Sebagai negara hukum sudah semestinya segala 

bentuk legalitas harus sesuai dengan aturan dan kebijakan termasuk izin usaha 

tambak udang. Namun masih terdapat beberapa pertimbangkan terkait 

pembudidayaan tambak udang, diantaranya karena  terdapat 669 tenaga kerja yang 

statusnya sebagai pekerja tetap yang akan menganggur jika tambang udang se-

Kabupaten Bengkalis di tutup. Selain itu Kabupaten Bengkalis memiliki 1.300 Ha 

potensi pengembangan usaha tambak udang, yang hingga saat ini data per 

november 2020 luas lahan yang dimanfaatkan seluas 469,66 Ha. Hingga saat ini 

pelaku usaha tambak udang tidak bisa di tutup karena mereka sudah mengurus 

izin atau dalam proses perizinan namun belum selesai hingga tahap penerbitan 

Surat  Izin Usaha Perikanan (SIUP). 

Secara umum pelaku usaha perikanan dibidang pembudidayaan, 

pengangkutan dan pengumpulan ikan di daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha 

Perikanan (SIUP). Dari hasil wawancara bersama tim teknis Dinas Perikanan 

diketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai OPD Pembina 
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Teknis Bidang Perikanan telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan 

Retribusi Izin Usaha Perikanan, antara lain: 

1. Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan 

2. Menginfokan kepada pelaku usaha budidaya perikanan untuk segera 

melakukan pengurusan izin usaha perikanan sesuai aturan yang berlaku  

3. Menginformasikan kepada pemerintah kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis 

terkait persoalan perizinan usaha budidaya perikanan untuk dapat menjadi 

perhatian bagi semua pihak yang terkait 

4. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha budidaya perikanan tentang 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha bidudaya perikanan  

5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal status 

pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya perikanan, selain itu Kabupaten 

Bengkalis akan dijadikan kawasan sentra produksi udang Vannamei di 

Provinsi Riau 

6. Menyampaikan Telaah Staf kepada Plh. Bupati Bengkalis terkait persoalan 

usaha Budidaya Perikanan Khususnya Budidaya Tambak Udang Vannamei 

di Kabupaten Bengkalis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan Budidaya Tambak Udang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bengkalis, Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Dan Kontribusi 

Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Bengkalis, Kendala dan Upaya Dalam 

Proses Legalitas Usaha Budidaya Tambak Udang Di Kabupaten Bengkalis. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data 

penelitian diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Adapun 

kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penerimaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis saat ini 

yaitu sebesar Rp. 288.600.000,- dari potensi penerimaan sebesar Rp. 

2.600.000.000,- dari potensi lahan tambak seluas 1.300 Ha sedangkan luas 

lahan usaha yang dijalankan di kabupaten bengkalis hanya seluas 469,66 Ha 

dimana terdapat total 144,3 Ha yang telah memiliki legalitas usaha dan 

melakukan penyetoran dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis sebagai Retribusi izin usaha perikanan.  

2. Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bengkalis 

meliputi keseluruhan kegiatan untuk memperoleh retibusi yaitu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam 

proses perencanaan retribusi izin usaha perikanan, pemerintah daerah hanya 

memaksimalkan kegiatan penerimaan dari pengurusan Surat Izin Usaha 

Perikanan membuat kurang berhasilnya perencanaan sebagai langkah awal 

dalam merumuskan dan meningkatkan potensi perikanan budidaya tambak 

di Kabupaten Bengkalis. Terkait pengorganisasian dalam proses 

pengelolaan retribusi izin usaha perikanan terdapat pembagian tugas dalam 

kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan namun teknis dalam 

memonitor para pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya masih belum 
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dijalankan dengan maksimal karena belum ditemukan titik terang untuk 

meningkatkan penerimaan retribusi izin usaha perikanan selain 

mengandalkan dari pengurusan izin usaha. Dalam proses pengeloalaan 

pelaksanaan penerimaan retribusi izin usaha perikanan dilaksanakan oleh 

Dinas Perikanan sedangkan izin usahanya diurus di DPMPTSP Kabupaten 

Bengkalis. Pengeolaan retribusi izin usaha perikanan terkait Pengawasan 

terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor sumber 

daya dan struktur birokrasi dimana sebagai salah satu penunjang suatu 

keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya struktur birokrasi 

terkait sumber daya yang melaksanakan kinerja OPD serta penempatan 

sumber daya yang sesuai dengan keahliannya. Dalam hal pengawasan yang 

dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis seharusnya selain mengawasi 

penerimaan yang masuk ke kas daerah juga harus ikut mengawasi 

bagaimana pelaksanaan pembuatan SIUP hingga pemungutannya, sehingga 

alur dan mekanisme pengawasan dapat berjaan secara sistematis. 

3. Efektivitas dapat menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan dari 

sebuah program atau kegiatan. Untuk mengukur efektivitas retribusi izin 

usaha perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Devas 

(2006) menjelaskan ukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan (target) 

dilihat melalui 8 kriteria, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 

kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan 

kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, 

tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, 

serta sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. 

4. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan retrbusi izin usaha perikanan 

sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis 

yaitu, pertama lahan usaha budidaya perikanan yang digunakan sebagian 

besar merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk 

dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kedua, besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha. Ketiga, kurangnya pemahaman 
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pelaku usaha tambak udang Vanname terhadap ketetentuan dan peraturan 

tentang proses pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang 

Pembudidayaan Ikan. Keempat, pelaku usaha tambak udang Vannamei 

belum memahami proses pengurusan penetapan peta indikatif penghentian 

pemberian izin baru (PIPPIB) hutan alam primer dan lahan gambut. 

Terakhir yaitu tidak adanya tindakan hukum kepada pelaku usaha tambak 

udang Vannamei yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di 

bidang pembudidayaan ikan. Namun Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 

sebagai OPD Pembina Teknis Bidang Perikanan telah melakukan upaya 

untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan 

diantaranya, Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha budidaya 

perikanan, Menginfokan kepada pelaku usaha budidaya perikanan untuk 

segera melakukan pengurusan izin usaha perikanan sesuai aturan yang 

berlaku, Menginformasikan kepada pemerintah kecamatan Se-Kabupaten 

Bengkalis terkait persoalan perizinan usaha budidaya perikanan untuk dapat 

menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait, Melaksanakan sosialisasi 

kepada pelaku usaha budidaya perikanan tentang peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan usaha bidudaya perikanan, Melakukan koordinasi dengan 

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal status pemanfaatan lahan untuk usaha 

budidaya perikanan, selain itu Kabupaten Bengkalis akan dijadikan kawasan 

sentra produksi udang Vannamei di Provinsi Riau, Menyampaikan Telaah 

Staf kepada Plh. Bupati Bengkalis terkait persoalan usaha Budidaya 

Perikanan Khususnya Budidaya Tambak Udang Vannamei di Kabupaten 

Bengkalis. 

 

5.2. Saran 

Saran dalam penelitian ini berupa saran untuk pemerintah daerah dan untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perbaikan manajemen pengurusan legalitas yang terjadwal 

sehingga waktu pengurusan yang lebih efisien dan penyelesaian izin tepat 

waktu serta perlu diterapkannya proses pengendalian dan pembinaan yang 
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baik Dinas Perikanan selaku pembina, sehingga informasi mengenai tata 

cara pengurusan legalitas dapat tersampaikan dengan baik kepada pelaku 

usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Bengkalis 

2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Organsasi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan proses legalitas usaha tambak udang sehingga pelayanan 

publik yang baik dapat direalisasikan dengan maksimal, memberikan 

perhatian lebih melalui survey dan sosialisasi bagi pengusaha tambak udang 

guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya melegalkan suatu usaha 

yang dijalankan, serta perlu adanya kebijkan dan aturan yang lebih 

mengefisienkan proses pengurusan izin usaha perikanan  

3. Penelitian ini masih memiliki kekurangan dimana peneliti hanya berfokus 

pada proses legalitas di Kabupaten Bengkalis yaitu pelaku usaha tambak 

udang Kabupaten Bengkalis yang belum mengurus izin usaha perikanan 

sehingga penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak maksimal. Bagi 

penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian 

dengan meneliti Retribusi Perizinan Tertentu yang konteksnya lebih luas. 

4. Penelitian ini memfokuskan pada sektor perikanan sebagai salah satu sektor 

yang memiliki potensi pendapatan daerah kabupaten Bengkalis, bagi 

penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada sektor yang memiliki 

potensi pendapatan daerah sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan 

PAD Kabupaten Bengkalis seperti Sektor Industri Pengolahan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Narasumber 

 
No Nama Narasumber Jabatan 

1 SENIATI Kasubbid Evaluasi dan Pemantauan Bapenda 

2 ELI RUSTINA Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan 

3 PAULINA  Kepala Seksi Perizinan Dinas Perikanan 

4 RAHMA PUTRA Kepala Seksi II DPMPTSP 

 

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Apa Aturan dan kebijakan dasar pemungutan retribusi izin usaha perikanan 

yang dipakai di Kabupaten Bengkalis 

2. Siapakah yang tergolong sebagai pelaku usaha yang wajib membayar 

retribusi izin usaha perikanan? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses izin usaha perikanan 

4. Apakah yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin 

dan membayar retribusi izin usaha perikanan? 

5. Biaya apa saja yang termasuk dalam komponen biaya pemungutan retribusi 

izin usaha perikanan 

6. Apakah kebijakan dasar yang membuat perbedaan komponen pembayaran 

pada tahun 2018 dan 2020 berbeda? 

7. Apakah dasar penentuan Tarif retribusi izin usaha perikanan untuk 

penerimaan tahun 2018 dan 2020 ? menurut perda atau SK Bupati? Sesuai 

dengan retribusi perizinan tertentu? 

8. Bagaimanakah proses penerimaan retribusi izin usaha perikanan? 

9. Bagaimanakah proses legalitas izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis? 

10. Siapakah yang melaksanakan penerimaan retribusi izin usaha perikanan? 

11. Berdasarkan apa penetapan target retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten 

Bengkalis? 

12. Faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan untuk tahun 2019 tidak  

mencapai target bahkan bernilai nihil? mengapa untuk tahun 2016 dan 2017 

penerimaan retribusi izin usaha perikanan juga nihil? 

13. Bagaimakah Akses dan Kemudahan dalam proses pengurusan legalitas usaha  

14. Upaya apa yang dilakukan dinas perikanan untuk meningkatkan retribusi izin 

usaha perikanan? 

15. Bagaimanakah peran dinas perikanan dalam proses legalitas izin usaha 

perikanan? 
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Lampiran 3. Foto Kegiatan Wawancara 

 

Lampiran 4. Foto Kegiatan Observasi 
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Lampiran 5. Daftar Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan 
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Lampiran 6. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bengkalis
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Lampiran 7. Surat Izin Usaha Perikanan 
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Lampiran 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
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Lampiran 9. Cheklist Kelengkapan Permohonan Izin Usaha Perikanan 

 

Lampiran 10. Surat Tanda Setoran Retribusi Izin Usaha Perikanan  
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Lampiran 11. Bukti Setoran Retibusi Izin Usaha Perikanan Ke Rekening Kas 

Daerah 
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Lampiran 12. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan 

Kabupaten Bengkalis 
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Lampiran 13. Surat Permohonan Izin Wawancara Dan Pengambilan Data 
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Lampiran 14. Surat Persetujuan Penelitian 
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Lampiran 15. Kartu Bimbingan 

 



 
 

85 

 

BIODATA PENULIS 

 

A. Data Pribadi 

1. Nama    : Fiska Rianasari 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 28 Januari 2000 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

4. Kebangsaan   : WNI 

5. Status perkawinan  : Belum Menikah 

6. Agama   : Islam 

7. Alamat Lengkap  : Jl. M. Toha, Gg. Amnah  

 Desa Pangkalan Batang 

8. Nomor Telepon  : 0822-8551-2129 

9. Email    : fiskarianasri@gmail.com 

10. Golongan Darah  : B 

 

 

B. Pendidikan Formal 

1. 2006-2011 : SD Negeri 17 Pangkalan Batang Bengkalis, Riau 

2. 2011-2014 : SMP Negeri 4 Bengkalis, Riau 

3. 2014-2017 : SMK Negeri 2 Bengkalis, Riau 

 

 

C. Pengalaman Organisari 

o 2017 – 2019 Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Politeknik 

Negeri Bengkalis 

o 2019 anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis 

o 2020 Ketua Komisi I Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis 

o 2020 Ketua Komisioner Pengawas Pemilihan Raya Politeknik Negeri 

Bengkalis  

 

D. Pengalaman Kerja 

2016 :  Kerja Praktik di Kantor Pengadilan Agama Tingkat II Kabupaten 

Bengkalis 

2021 : Kerja praktek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Bengkalis 
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