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ABSTRACT

THE EFFECTS OF REGENCY EXPANSION TO ORIGINAL REVENUE
OF LAMPUNG BARAT REGENCY
BY
Meilia Lovita, F.X Sumarja, Nurmayani
Email : meilia.lovita19@gmail.com

Regencies expansion will cause some problems. These issues can have some
positive impact could also have some negative impact. One positive impact is the
increase in public services, the negative impact is a reduction in revenue. Lampung
Barat has been expanded into the Pesisir Barat regencies under Act No. 22 of 2012.
The problems of this study are divided into two : 1) What is the impact of the
regencies expansion to regional revenue in every sector of Lampung Barat regency.
2) What’s the efforts of Lampung Barat regency government to increase local
revenue.
This study uses juridical and empirical approach. This type of data consists of
primary and secondary data. Interviewees’ consists of the Head of Revenue and the
Head of PAD. Data were analyzed qualitatively.
The results shows that: 1) Expansion of the district turned out to have a positive
impact on revenue in Lampung Barat Regency. Local tax increase of 2.11% in the
year 2011 to 2016, levies increased by 0.48%, the separated revenue of regional
wealth management increased by 1.90% and for other legitimate PAD increased by
4.95% in last year. PAD’s primary support reception is the other revenues of
legitimate PAD. 2) Efforts to increase PAD’s revenue is by intensification and
extensification.
It’s suggested to the government of Lampung Barat regency to continue exploring
the PAD’s potential revenue that exist in the area, so that inadequate infrastructure
could be improved and public services can be improved.
Keywords : expansion, regency, PAD
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merupakan

Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2016) hlm.
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Dengan demikian hal yang menyertai
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daerah,
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pelaksanaan otonomi daerah adalah

pemekaran

daerah

berupa

pemekaran

pemecahan daerah Provinsi atau

wilayah.

Sistem

pemerintahan daerah di Indonesia

daerah

menurut konstitusi Undang-Undang

menjadi dua atau lebih daerah baru

Dasar Negara Republik Indonesia

atau penggabungan bagian daerah
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penjelasan
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satu daerah provinsi menjadi satu
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Pemekaran daerah adalah salah
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daerah

persyaratan dasar dan persyaratan
administratif.

satu bentuk pembentukan daerah

Pemekaran wilayah dilakukan dengan

dengan

tujuan untuk :4

cara

memecahkan

satu

wilayah menjadi menjadi beberapa
wilayah

yang

sesuai

dengan

ketentuan dan syarat yang harus

a. Mensejahtrakan rakyat melalui
peningkatan
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dipenuhi

untuk

melakukan

b. Penyelenggaraan pemerintahan

pemekaran
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Pemekaran

dan meningkatkan pelayanan

daerah sabagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang

2

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan
Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2009) hlm. 1
3
Hari Subarno, Untaian Pemikiran Otonomi
Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga

kepada publik.
Tentunya setelah terjadi sebuah
pemekaran banyak hal yang berubah
Kesatuan Bangsa (Jakarta: Sinar Grafika,
2008) hlm. 190
4
Yusnani, Op. Cit. hlm 31
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2015) hlm 89 - 90
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4. Lain-lain

pelaksanaan
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pembangunan daerah, karena PAD
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Pemerintah Daerah untuk semakin
giat menggali potensi daerah guna
penerimaan PAD. Sehingga proses
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Asli
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otonomi daerah sebagai mewujudkan
asas desentralisasi. PAD berperan

Pendapatan

Kabupaten Lampung Barat
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Provinsi Lampung yang beribukota di
Liwa. Pada tahun 2012 Kabupaten
Lampung Barat dimekarkan menjadi
Kabupaten

Lampung

Barat
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Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2012 yang mulai terpisah mulai tahun
2013.
Pesisir

Terbentuknya
Barat

Kabupaten

berakibat

pada

berkurangnya luas wilayah, termasuk
potensi PAD, namun diperhatikan
pada tabel 1 bahwa PAD Kabupaten
Lampung Barat dari tahun 2010-2015
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Pendekatan
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adalahBagaimana
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Kabupaten
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Barat,

Apakah upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat

untuk

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan

dari

penelitian

ini

adalahUntuk mengetahui dampak
pemekaran terhadap Pendapatan
Asli Daerah setiap sektornya di
Kabupaten

Lampung

Barat,

Untuk mengetahui upaya yang
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meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Pendekatan
digunakan
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masalah
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yang
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normatif

empiris.
dilakukan
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pendekatan
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yuridis

Penelitian

yang

dengan

studi

kepustakaan dan lapangan melalui
wawancara
narasumber.

terhadap

sejumlah

dan 103º,50',8"‐104º,51',51" Bujur
Timur.
II. PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lampung
Barat
Kabupaten Lampung Barat
adalah salah satu kabupaten di
provinsiLampung,

Indonesia.

Ibu

Batas-Batas
Lampung

1) Sebelah

2) Sebelah

berbatasan

Utara, Kabupaten Way Kanan,
Kabupaten

Lampung Barat, yang diundangkan

Tanggamus, dan

Kabupaten Lampung Tengah;

pada tanggal 16 Juli 1991. Wilayah

3) Sebelah

Selatan

berbatasan

dengan Kabupaten Lampung

luas 2.141,57 Km2 atau 6,05% dari

Barat

Luas Wilayah Provinsi Lampung,
dengan mata pencaharian pokok

Timur

dengan Kabupaten Lampung

Kabupaten

Kabupaten Lampung Barat memiliki

berbatasan

(Propinsi Sumatera Selatan);

Tahun 1991

Tentang Pembentukan

Utara

dan Kabupaten OKU Selatan

Azhari.Kabupaten Lampung Barat

Undang Nomor 6

sebagai

Selatan (Propinsi Bengkulu)

Basri dan wakilnya Drs. Hi. Makmur

Undang-

adalah

dengan Kabupaten Bengkulu

pimpin oleh Bupati Drs. Hi. Mukhlis

berdasarkan

Barat

Kabupaten

berikut:

kotakabupaten ini terletak di Liwa di

dibentuk

Wilayah

4) Sebelah

Barat

berbatasan

dengan Pesisir Barat

sebagian besar pendudukya sebagai
petani. Wilayah Kabupaten Lampung
Barat secara administratif terdiri dari

B. Pajak Daerah

15 kecamatan dengan 136 desa
(diLampung Barat disebut Pekon) dan
merupakan
pemekaran

satu

bagian

Kabupaten

dari

Lampung

Utara. Secara geografis, Kabupaten
Lampung Barat secara geografis,
wilayahnya terletak antara koordinat.
4,47',16"‐5º,22',42" Lintang Selatan

Pajak daerah di Kabupaten Lampung
Barat sebelum dilakukan pemekaran
cenderung
pemekaran

turun,

dan

setelah

penerimaan

pajak

meningkat sebesar 2,11%. Pajak
adalah salah satu penerimaan PAD,
namun di Kabupaten Lampung Barat
pajak

sendiri

belum

menjadi

penunjang tertinggi dalam PAD.

menunjang PAD yaitu penerimaan

Masih banyak potesi pajak yang ada

dari Pajak Penerangan Jalan sebelum

diLampung

belum

dilakukannya pemekaran dan setelah

terkendali, namun terkendala dari

pemekaran yakni dari Pajak Bumi

infrastruktur yang kurang memadai

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

untuk mencapai daerah yang dituju

yang sampai akhir

dalam

mencapai

Barat

yang

meningkatkan

PAD.

Sehingga

dikeluarkan

penerimaan
dana

untuk

yang

menjangkau

daerah yang akan dituju lebih besar
dibandingkan dengan pemungutan
pajaknya.

Pajak

yang

tahun 2016
sebesar

Rp.2.963.724.030,00.

Sedangkan

penerimaan Pajak yang masih rendah
yaitu pajak hiburan.
Tabel 1 Pajak Daerah Lampung

paling

Barat

paling tertinggi dari tahun 2011-2016

C. Retribusi Daerah

yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.
Retribusi jasa umum yang ada di

8.682.989.654,00 dan yang tertendah

Lampung

pada

Barat

ada

14

jenis

retribusi. Retribusi Jasa Umum yang

tahun

2014

sebesar

Rp.

873.961.580,00. Sebelum pemekaran

retribusi meningkat setiap tahunnya

tertentu, 3 diantaranya selain 3 yang

dan setelah pemekaran retribusi jasa

di atas yakni : retribusi izin usaha

umum mengalami penurunan karena

jasa kontruksi, retribusi izin usaha

pontensi retribusi jasa umum banyak

dan pendaftaran kegiatan industri

terdapat di Pesisir Barat. Sehingga

dan

dampak

gergaji rantai. Penerimaan yang

pemekaran

sangat

perdagangan

PAD

dan

retribusi

berpengaruh terhadap retribusi jasa

menunjang

dari

perizinan

umum.

tertentu yakni dari retribusi izin
mendirikan bangunan. Sedangkan

Retribusi Jasa Usaha yang ada di

penunjang

Lampung

jenis

perizinan tertentu yaitu pada tahun

Retribusi, diantaranya yang paling

2015 sebesar Rp.554.109.660,00 dan

menunjang PAD yakni dari retribusi

terendah yakni pada tahun 2012

pemakaian kekayaan daerah pada

sebesar Rp. 117.614.000,00. Setelah

tahun

pemekaran retribusi peizinan tertentu

Barat

2016

ada

11

sebesar

222.480.000,00.

Rp.

Sedangkan

penunjang tertinggi retribusi jasa

mengalami

tertinggi

retribusi

peningkatan

setiap

tahunnya.

usaha yaitu pada tahun 2011 sebesar
Rp.780.040.030,00

terendah

Retrubusi di Kabupaten Lampung

yakni pada tahun 2012 sebesar Rp.

Barat pada tahun terakhir meningkat

328.419.600,00. Retribusi jasa usaha

sebesar 0,48%. Dapat diketahui pada

setelah pemekaran menurun setiap

tabel 2 bahwa setelah pemekaran

tahunnya.

usaha

penerimaan retribusi setiap tahunnya

terhadap

menurun, hal ini disebabkan karena

hal

potensi retribusi banyak terdapat di

sangat
pemekaran

dan

Retribusi

jasa

berpengaruh
kabupaten,

ini

dikarenakan potensi yang banyak

Pesisir

terdapat di Pesisir Barat.

berdampak
PAD.

Retribusi Perizinan Tertentu yang
ada di Lampung Barat ada 3 jenis
Retribusi, namun pada tahun 2011
ada 6 jenis retribusi perizinan

Barat

sehingga

terhadap

sangat

penerimaan

Tabel 2 Retribusi Daerah Lampung Barat

menuju masyarakat yang adil dan
D. Hasil
Pengelolaan
Hasil
Daerah yang dipisahkan
Sumber

usaha

untuk

menggali

pendapatan daerah dapat dilakukan
dengan berbagai cara, selama tidak
bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang sangat penting dan perlu
mendapat perhatian khusus adalah
perusahaan

daerah.

Perusahaan

Daerah adalah kesatuan produksi
yang

bersifat

memberi

menyelenggarakan

jasa,

pemanfaatan

umum, memupuk pendapatan. Tujuan
perusahaan daerah untuk turut serta
melaksanakan pembangunan daerah
khususnya
kebutuhan

dan
rakyat

makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam
lapangan yang sesuai dengan urusan
rumah

tangganya

menurut

perundang-undangan yang mengatur
pokok-pokok pemerintahan daerah.
Cabang-cabang

produksi

yang

penting bagi daerah dan mengusai
hajat hidup orang banyak di daerah,
yang

modal

untuk

seluruhnya

merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.Kabupaten

Lampung

Barat untuk kekayaan daerah yang
dipisahkan yakni dari hasil laba atas
penyertaan modal yakni dari Bank
Lampung.

pembangunan
dengan

menggutamakan industrialisasi dan
ketentraman serta ketenangan kerja

Kekayaan daerah yang dipisahkan
penerimaan tertinggi yakni pada
tahun

2016

sebesar

Rp.

3.600.962.895,88 dan penerimaan

menjadi penunjang tertinggi dalam

terendah yakni pada tahun 2011

penerimaan

sebesar

pemekaran cenderung turun, dan

Rp.

Penerimaan

1.887.192.478,00.
hasil

PAD.

Sebelum

pengelolaan

setelah pemekaran penerimaan PAD

kekayaan daerah yang dipisahkan

meningkat sebesar 4,95% pada tahun

setelah

mengalami

terakhir. Penguraian diatas dapat

peningkatan setiap tahunnya sebesar

diketahui bahwa Kabupaten Lampung

1,90%.

Barat untuk penerimaan PAD pada

pemekaran

tahun
E. Lain Lain Pendapatan Asli
yang Sah
Penunjang PAD yang terakhir yaitu
lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, di Kabupaten Lampung Barat

2011-2016

yang

masih

penunjang tertinggi selama 5 tahun
terakhir yaitu dari penerimaan lainlain PAD yang sah.
Tabel 3 Lain-Lain PAD yang Sah
Lampung Barat

F. Upaya Pemerintah dalam
Meningkatkan
PAD
Di
Kabupaten Lampung Barat

III.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam mengelola keuangan daerah,
agar dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna maka perlu kebijakan
dan perencanaan yang matang dalam
memperoleh sumber pendanaan dan
menggunaan
diperoleh.

dana

yang

Pemerintah

telah

kabupaten

lampung barat dalam melaksanakan
pengelolaan

keuangan

terutama

dalam

daerah,

pengelolaan

pendapatan menghindari penetapan
Peraturan Daerah yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi, menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan
imor/ekspor. Hal ini sebagai upaya
agar masyarakat Lampung Barat
merasakan keadilan dan manfaat atas
pengenaan pajak dan retribusi daerah.
Namun

demi

pemerintahan
daerah,

kesinambungan

dan

pembangunan

pemerintah

lampung barat

perlu

kabupaten
mengambil

kebijakan sebagai upaya peningkatan
pendapatan
intensifikasi

daerah,
PAD

ekstensifikasi PAD.

baik

berupa
dan/atau

a. Pemekaran Kabupaten Lampung
Barat ternyata berdampak positif
terhadap PAD. Hal ini terbukti
bahwa

selama

empat

tahun

setelah pemekaran. Pajak daerah
meningkat sebesar 2,11% pada
tahun

2011-2016,

retribusi

daerah meningkat sebesar 0,48%,
hasil

pengelolaan

kekayaan

yang

dipisahkan

daerah

meningkat sebesar 1,90% dan
untuk lain-laian PAD yang sah
meningkat sebesar 4,95% pada
tahun terakhir. Penunjang utama
penerimaan PAD yang ada di
Lampung

Barat

yaitu

dari

penerimaan lain-lain PAD.

b. Meningkatya penerimaan PAD
Kabupaten Lampung Barat tidak
serta merta begitu saja, namun
pasti ada upaya yang dilakukan
pemerintah

untuk

menunjang

penerimaan PAD setelah adanya
pemekaran.

Upaya

yang

dilakukan Kabupaten Lampung
Barat dalam menunjang sumber-

sumber keuangan daerah, yaitu
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