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Abstract 

Contribution to market service charges revenue in Jombang in the last five years is still relatively low at 
an average of 2.01%. The number of local traders Jombang 9516 as traders are still active trade (open) 8874 as 
traders and merchants who had hired 642 service facilities do not do any market to sell / close (6.75%), have an 
impact on the realization of market acceptance of levy of service that should be done charges collection services in 
accordance with the market potential or actual market facilities provided. The potential market service charges / 
place of business is in the market area Jombang in 2011 amounted to Rp. 5056865125. while the realization of 
Rp. 2781583740, 55.01% and approximately 44.99% of the potential that there can not be free of retribution. 

Research methodology is descriptive approach using qualitative analysis techniques. Market service 
charges policy in order to increase revenue has been executed well by the Department of Industry, Trade and 
Market as SKPD assigned and the authority in the field of community service market, although not optimal. 
Market service charges policy in Jombang Its targets are all individuals and / or entities who use / enjoy the 
services provided by the Government market Jombang. However, its implementation still need development 
policies that levy of service revenue market can make a major contribution towards revenue Jombang. 
 
Keywords:  Model Development, Policy, Market Service Charges.  

Latar Belakang 
 

Salah satu kebijakan retribusi daerah 
yang mempunyai potensi dan peluang cukup 
besar untuk meningkatkan pendapatan 
daerah adalah kebijakan retribusi pelayanan 
pasar. Hal ini, karena pasar merupakan suatu 
unit usaha yang memiliki peran strategis atas 
jalannya jaringan distribusi dari produsen ke 
konsumen yang membutuhkan suatu produk. 
Pasar juga merupakan tempat penyedia 
langsung kebutuhan pokok atau harian 
masyarakat, dan tempat berbagai interaksi di 
dalamnya yang melibatkan unsur 
pemerintah, swasta, dan masyarakat 
(pedagang dan pembeli). Kondisi ini 
menegaskan bahwa pasar juga merupakan 
salah satu kontributor yang cukup signifikan 
bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. 
Oleh karena itu melalui kebijakan retribusi 
pelayanan pasar diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah, yang 
merupakan indikator derajat kemandirian 
suatu daerah.  

Pelaksanaan kebijakan retribusi 
pelayanan pasar di Kabupaten Jombang 
didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dinas 
Perindustrian Perdagangan dan Pasar 
Kabupaten Jombang sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah implementor kebijakan 
retribusi pelayanan pasar memiliki 
kewenangan untuk mengelola retribusi 
pelayanan pasar. Kontribusi retribusi 
pelayanan pasar terhadap retribusi daerah 
selama tahun 2007 – 2010 kurang dari 5% 
yaitu 2,53% hingga 3,23%. Tahun 2011 
kontribusi retribusi pelayanan pasar 
mengalami kenaikan 12,68%. Kenaikan ini 
karena adannya kenaikan realisasi retribusi 
pelayanan pasar yang cukup signifikan yaitu 
42,71% dan penurunan penerimaan retribusi 
daerah sekitar 63,78%. Namun kontribusi 
terhadap pendapatan asli daerah lima tahun 
terakhir masih relatif rendah rata-rata 2,01%.  

Potensi retribusi pelayanan pasar di 
Kabupaten Jombang tahun 2011 pasar daerah 
kelas I 31.044,50 M2, dan kelas II 34.155,65 
M2 dengan nilai nominal kelas I sebesar Rp. 
8.078.000 dan kelas II Rp. 5.776.425 per hari. 
Dengan asumsi seluruh pedagang yang 
memiliki izin menggunakan tempat usaha 
(BPTU) selama 1 (satu) tahun melakukan 
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aktivitas berjualan/buka, maka potensi 
retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 
5.056.865.125 Potensi ini relatif besar jika 
dibandingkan dengan target realisasi yang 
ditentukan sebesar Rp. 2.556.508.500 atau 
sekitar 50,56% dari potensi retribusi 
pelayanan pasar. Sedangkan realisasinya 
sebesar Rp. 2.781.583.740, dengan prosentase 
realisasi 55,01%, sehingga ada sekitar 44,99% 
potensi yang tidak dipungut retribusi. 

 
 

Rumusan Masalah 
  
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan 

retribusi pelayanan pasar di Kabupaten 
Jombang ? 

2. Bagaimana pengembangan kebijakan 
retribusi pelayanan pasar dalam rangka 
meningkatkan PAD di Kabupaten 
Jombang ? 

 
 
Kerangka Konseptual 
 

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono, 
(2011:2) pengertian kebijakan publik adalah 
“apapun pilihan pemerintah untuk 
melakukan atau tidak melakukan (public 
policy is whatever government choose to do or 
not to do).” Pengertian ini memberikan makna 
yang luas terhadap arti kebijakan publik, 
yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh 
pemerintah, bahkan termasuk tidak 
melakukan sesuatu apapun adalah termasuk 
kebijakan. 

Young dan Quinn dalam Edi Suharto, 
(2010:44) mengatakan beberapa konsep kunci 
yang termuat dalam kebijakan publik, adalah 
: 
(1)  Tindakan pemerintah yang berwenang. 

Kebijakan publik adalah tindakan yang 
dibuat dan diimplementasikan oleh 
badan pemerintah yang memiliki 
kewenangan hukum, politis dan finansial 
untuk melakukannya. 

(2)  Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan 
masalah dunia nyata. Kebijakan publik 
berupa merespon masalah atau 
kebutuhan kongkrit yang berkembang di 
masyarakat. 

(3) Seperangkat tindakan yang berorientasi 
pada tujuan. Kebijakan publik biasanya 
bukanlah sebuah keputusan tunggal, 

melainkan terdiri dari beberapa pilihan 
tindakan atau strategi yang dibuat untuk 
mencapai tujuan tertentu demi 
kepentingan orang banyak. 

(4) Sebuah keputusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu. 
Kebijakan publik pada umumnya 
merupakan tindakan kolektif untuk 
memecakan masalah sosial. Namun, 
kebijakan publik bisa juga dirumuskan 
berdasarkan keyakinan bahwa masalah 
sosial akan dapat dipecahkan oleh 
kerangka kebijakan yang sudah ada dan 
karenanya tidak memerlukan tindakan 
tertentu. 

(5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh 
seorang atau beberapa orang aktor. 
Kebijakan publik berisi sebuah 
pernyataan atau justifikasi terhadap 
langkah-langkah atau rencana tindakan 
yang telah dirumuskan, bukan sebuah 
maksud atau janji yang belum 
dirumuskan. Keputusan yang telah 
dirumuskan dalam kebijakan publik bisa 
dibuat oleh sebuah badan pemerintah, 
maupun oleh beberapa perwakilan 
lembaga pemerintah. 

 
 
Model Kebijakan 

 
Dalam kaitan dengan kebijakan, model 

terutama dibuat untuk menjelaskan proses, 
karakteristik, mekanisme, serta menentukan 
strategi-strategi kebijakan. Model kebijakan 
dapat dikelompokan menjadi beberapa 
kategori berdasar-kan pelaksanaannynya, 
ruang lingkupnya, keberlanjutan, dan 
permasalahannya (Edi Suharto, 2010:71). 
 
1. Berdasarkan pelaksanaannya; pertama, 

model kebijakan imperatif adalah 
kebijakan yang terpusat, ditentukan oleh 
pemerintah. Dye (Edi Suharto, 2010:71) 
mengemukakan “social policy is concerned 
with what governments do, whay they do it, 
and what difference it makes”. Kedua, 
model kebijakan indikatif adalah 
kebijakan yang mengupayakan kesamaan 
visi dan aspirasi seluruh masyarakat. 
Pemerintah hanya menentukan sasaran 
kebijakan secara garis besar, sedangkan 
pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya 
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oleh masyarakat atau badan-badan 
swasta. 

2. Berdasarkan ruang lingkup atau 
cakupannya; dibedakan menjadi model 
universal dan model selektifitas. Model 
universal adalah kebijakan yang 
diarahkan untuk mengatur dan memenuhi 
kebutuhan pelayanan warga masyarakat 
secara menyeluruh, tanpa membedakan 
usia, jenis kelamin, dan status sosial. 
Sedangkan model selektifitas adalah untuk 
memenuhi kebutuhan warga masyarakat 
tertentu atau yang membutuhkan saja. 

3. Berdasarkan keajegan atau 
keberlanjutannya; terdapat dua model 
yaitu model residual dan model 
institusional. Model residual atau model 
kuratif yaitu kebijakan hanya diperlukan 
apabila lembaga-lembaga alamiah, yang 
karena suatu sebab tidak dapat 
menjalankan peranannya. Model 
institusional yaitu kebijakan perlu 
dirumuskan tanpa mempertimbangkan 
berfungsi tidaknya lembaga-lembaga 
alamiah. 

4. Berdasarkan jenis permasalahan atau 
sasaran-nya; dibedakan dalam model 
kategorikal dan model komprehensif. 
Model kebijakan kategorikan adalah 
kebijakan yang bersifat spesifik dan 
parsial yang hanya difokuskan untuk 
mengatasi suatu permasalahan 
berdasarkan sektor permasalahan 
tertentu. Model kebijakan komprehensif 
yaitu kebijakan yang diarahkan tidak 
hanya untuk mengatasi satu bidang 
masalah saja, tetapi beberapa masalah 
yang terkait diatur dan dirumuskan secara 
terintegrasi dalam satu formulasi 
kebijakan terpadu. 

 
Implementasi Kebijakan 
 

Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin 
(Subarsono, 2011:89) mengemukakan, 
“Implemen-tation process involve many 
important actors holding diffuse and 
competing goals and expectations who work 
within a contexts of an increasingly large and 
complex mix of government programs that 
require participation from numerous layers 
and units of government and who are affected 
by powerful factors beyond their control” 
(Proses implementasi melibatkan aktor 

penting yang memegang disfusi dan kompetisi 
tujuan dan harapan yang bekerja dalam 
konteks program pemerintah yang semakin 
besar dan kompleks yang membutuhkan 
partisipasi dari lapisan banyak dan unit 
pemerintah dan yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang kuat di luar kendali mereka)   

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 
2011:99), ada lima variabel yang 
mempengaruhi kinerja implementasi, yakni ;  

a. Standar dan sasaran kebijakan 
harus jelas dan terukur.  

b. Dukungan sumberdaya baik 
sumberdaya manusia (human 
resources) maupun sumberdaya non 
manusia (non human resources).  

c. Hubungan antar organisasi, berupa 
koordinasi dan kerjasama antar 
instansi untuk keberhasilan suatu 
program. 

d. Karakteristik agen pelaksana, 
mencakup struktur birokrasi, 
norma-norma, dan pola-pola 
hubungan yang terjadi dalam 
birokrasi. 

e. Kondisi sosial, politik, dan 
ekonoomi, mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat 
mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan, 
karakteristik para partisipan 
mendukung atau menolak, opini 
publik yang ada di lingkungan, dan 
elit politik.  

f. Disposisi implementor, mencakup 
tiga hal yang penting, yaitu : (a) 
respons implementor terhadap 
kebijakan; (b) kognisi, yaitu 
pemahamannya terhadap kebijakan; 
dan (c) intensitas disposisi 
implementor, yaitu preferensi nilai 
yang dimiliki oleh implementor. 

 
Sedangkan menurut Merilee S. Grindle 

keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu  
1. Isi kebijakan (content of policy), mencakup: 

(1) sejauh mana kepentingan kelompok 
sasaran atau target groups termuat 
dalam isi kebijakan; 

(2)  jenis manfaat yang diterima oleh 
target group; 

(3)  sejauh mana perubahan yang 
diinginkan dari sebuah kebijakan; 
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(4)  apakah letak sebuah program sudah 
tepat; 

(5)  apakah sebuah kebijakan telah 
menyebutkan implementornya dengan 
rinci; 

(6) apakah sebuah program didukung  
oleh sumberdaya yang memadai. 

2. Kontek/lingkungan implementasi (contex of 
implementation), mencakup : 

(1) seberapa besar kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi yang 
dimiliki oleh para actor yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan; 

(2) karakteristik institusi dan rejim yang 
sedang berkuasa; 

(3) tingkat kepatuhan dan responsivitas 
kelompok sasaran. (Subarsono, 
2011:93) 

 
 
Pendekatan Implementasi Kebijakan   

 
Pertama, pendekatan top-down, yaitu 

pendekatan secara satu pihak dari atas ke 
bawah. Wayne Parson (2008:468) mengatakan 
model rasional top down, penekanan terlalu 
banyak dikenakan pada definisi tujuan yang 
ditentukan dari atas, bukan pada peran 
pekerja di lapangan.  

Kedua, pendekatan bottom-up, yaitu 
kebijakan berasal dari bawah (masyarakat). 
Pendekatan ini didasarkan pada jenis 
kebijakan publik yang mendorong 
masyarakat untuk mengerjakan sendiri 
implementasi kebijakannya atau masih 
melibatkan pejabat pemerintahan namun 
hanya ditataran rendah. Model buttom up 
menurut Wayne Parson (2008:471) adalah 
model yang memandang proses sebagai 
sebuah negosiasi dan pembentukan consensus 
yang melibatkan dua konteks atau 
lingkungan : keahlian manajemen dan kultur 
organisasi yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan publik, dan lingkungan politik 
tempat mereka harus bekerja. 

Ketiga, kombinasi top down dan buttom 
up (pendekatan partisipatif). Model ini 
biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, 
berkesinambungan dan murah, bahkan dapat 
juga dilaksanakan untuk hal-hal yang 
bersifat national secutiry. Menurut Riant 
Nugroho, (2006) kebijakan dikatakan efektif 
dalam implementasinya, kebijakan harus 
memenuhi ’empat tepat’, yaitu : 

a. Ketepatan memecahkan masalah 
yang hendak dipecahkan. 

b. Ketepatan pelaksana (aktor 
implemen-tasi). 

c. Ketepatan target implementasi. 
d. Ketepatan lingkungan implemen-

tasi, lingkungan internal kebijakan 
merupakan interaksi diantara 
lembaga perumus kebijakan dan 
pelaksana kebijakan dan lembaga 
lain yang terkait; lingkungan 
eksternal kebijakan yang terdiri 
atas public opinion, persepsi publik 
akan kebijakan dan imlementasi 
kebijakan, interpretive institutions 
yang berkenaan dengan 
interprestasi dari lembaga-lembaga 
strategis dalam masyarakat. 

 
 
 
Retribusi Pelayanan Pasar 

 
Pelayanan pasar menurut Kesit 

Bambang Prakosa (2005:135) adalah fasilitas 
pasar tradisional/sederhana yang berupa 
pelataran atau los yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah dan khusus disediakan 
untuk pedagang, tidak termasuk yang 
dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 25 Tahun 2010 bahwa 
retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran 
atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa 
Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan, 
aset pemerintah Kabupaten lanilla dalam 
radiua 500 m dari pasar, jasa kebersihan dan 
kamanan.  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Objek 
Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan 
fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 
Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan, 
jasa kebersihan dan keamanan yang dikelola 
oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus 
disediakan untuk pedagang. Sedangkan 
subjek retribusi pelayanan pasar adalah 
setiap orang pribadi dan atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan pasar.  

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 25 Tahun 2010 pasal 12 menyebutkan 
prinsip dan sasaran dalam penetapan 
struktur dan besarnya tarif retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
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penyediaan jasa pelayanan pasar, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektifitas pengendalian atas pelayanan 
pasar. Sedangkan struktur dan bearnya tarif 
retribusi digolongkan  berdasarkan jenis 
pelayanan, jasa, fasilitas yang tersedia, 
klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu 
pemakaian. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009, pemungutan adalah suatu 
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 25 Tahun 2010 diamanatkan 
tata cara pemungutan retribusi, sebagai 
berikut : 

 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan 

SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa karcis. 

(3) SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang 
membidangi percetakan surat berharga. 

 
Metode Penelitian 
 
Pendekatan Penelitian 
  

Dalam penelitian ini sesuai dengan sifat 
dan karakteristik permasalahan yang diangkat, 
maka jenis penelitian yang dilakukan adalah 
jenis penelitian kualitatif. Oleh karenanya 
metode penelitian yang dilakukan 
menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan 
ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian 
untuk mengetahui pelaksanaan dan model 
kebijakan retribusi pelayanan pasar dalam 
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 
 
Teknik Pengambilan Informan 

 
Pengambilan informan menggunakan 

teknik cuplikan (sampling) dengan teknik 
“purposive sampling” yaitu sampel yang 

ditarik dengan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan 
penelitian. Menurut Sugiyono (2011: 218) : 
“purposive sampling adalah pengambilan 
sample sumber data dengan pertimbangan 
tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya 
orang tersebut yang dianggap paling tahu 
tentang apa yang kita harapkan, atau 
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 
memudahkan peneliti menjelajahi 
obyek/situasi soaial yang diteliti”. 

Informan dalam penelitian ini adalah 
pihak yang dianggap mengetahui dan 
mewakili untuk membantu peneliti dalam 
memperoleh data. Informan-informan 
tersebut adalah :  

 
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Pasar Kabupaten Jombang; 
2. Kepala Bidang Pendapatan dan 

Pengembangan Pasar; 
3. Kepala UPTD dan Koordinator Pasar 

Daerah; 
4. Ketua Paguyupan Pedagang Pasar; 
5. Pedagang pasar daerah.  

 
Jenis dan Sumber Data 
 
1.  Data Primer, yakni data yang diperoleh 

langsung dari para informan berupa 
informasi di lapangan, yang meliputi 
implementasi kebijakan peningkatan 
retribusi pelayanan pasar dengan kendala 
dan permasalahanya. 

2.  Data Sekunder, yakni data yang diperoleh 
melalui laporan-laporan/buku-
buku/catatan-catatan yang berkaitan erat 
dengan permasalahan yang diteliti, 
diantaranya data dari segala kegiatan 
yang berkaitan dengan proses pengelolaan 
dan kebijakan peningkatan retribusi 
pelayanan pasar.   

 
Instrumen Penelitian   

 
Instrumen penelitian yaitu peneliti 

sendiri, yang selanjutnya setelah fokus 
penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan 
instrumen penelitian sederhana, untuk 
melengkapi data dan membandingkan dengan 
data yang telah ditemukan melalui observasi 
dan wawancara. Peneliti terjun ke lapangan 
sendiri, baik pada grand tour question, tahap 
focused dan selection, melakukan 
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pengumpulan data, analisis dan membuat 
kesimpulan. 

 
 
 
 
Teknik Pengumpulan Data 

 
Menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

menggabungkan berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang 
telah ada. Peneliti mengumpulkan data 
sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 
mengecek kredibilitas data dengan berbagai 
teknik pengumpulan data dan berbagai 
sumber data. Triangulasi teknis, peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data yang 
berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 
sumber yang sama. Peneliti menggunkan 
observasi partisipatif, wawancara mendalam, 
dan dokumentasi untuk sumber data yang 
samasecara serempak. Triangulasi sumber, 
peneliti untuk mendapatkan data dari sumber 
yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

 
 
 
Analisis Data  
 
Analisis data menggunakan teknik analisis 
data kualitatif, yaitu : 
 
1. Reduksi Data (Data Reduction) yaitu 

proses merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, mecari tema dan polanya. 

 
2. Penyajian Data (Data Display),  dalam 

bentuk uraian singkat (teks yang bersifat 
naratif), grafik, matrik, network (jejaring 
kerja), bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart.  

 
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

(Conclusion :  Drawing/ verification) 
secara cermat dengan melakukan 
verifikasi berupa tinjauan ulang pada 
catatan-catatan dilapangan sehingga data-
data dapat diuji validitasnya. 

 
 
 
 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  
 
Pelaksanaan Kebijakan Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Jombang 
 

Kebijakan merupakan upaya-upaya 
yang diputuskan oleh pejabat pemerintah 
pada setiap tingkatan pemerintahan untuk 
memecahkan masalah masyarakat. Oleh 
karena itu kebijakan harus harus benar-benar 
sesuai dengan kondisi masyarakat dan 
ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 
Implementasi sebuah kebijakan merupakan 
tahapan dari kebijakan publik yang krusial, 
karena tahapan ini menentukan keberhasilan 
sebuah kebijakan. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan 
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam 
bentuk program atau melalui formulasi 
kebijakan derivat atau turunan dari 
kebijakan publik tersebut. Implementasi 
kebijakan pada dasarnya merupakan cara 
agar sebuah kebijakan dapat mencapai 
tujuannya. Dari berbagai teori implementasi 
yang ada, beberapa di antaranya akan 
dijadikan sebagai landasan pijak dalam 
penelitian ini. Berdasarkan permasalahan 
dan landasan teori yang telah dikemukakan 
di atas, maka penulis menggunakan frame 
work yang dikembangkan oleh Merilee S. 
Grindle yang dikolaborasi dengan Meter dan 
Horn. Dengan demikian keberhasilan 
implementasi kebijakan retribusi pelayanan 
pasar dalam rangka meningkatkan 
pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh dua 
variable besar yaitu isi kebijakan (content of 
policy), dan kontek/lingkungan implementasi 
(contex of implementation).   

Kebijakan retribusi pelayanan pasar di 
Kabupaten Jombang berupa Peraturan 
Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, keberhasilan 
implementasinya dipengaruhi oleh isi 
kebijakan (content of policy) dan 
kontek/lingkungan implementasi (contex of 
implementation). Kebijakan tersebut memuat 
banyak unsure yang mencakup kepentingan 
kelompok sasaran, manfaat, perubahan, 
ketepatan, implementor dan sumberdaya 
yang terkandung dalam isi kebijakan. 
Disamping juga lingkungan implementasi 
mencakup kekuasaan, kepentingan dan 
strategi para actor dalam implementasi, 



 
 

Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor 8, Juli-Deseember 2012 

 

137  

tingkat kepatuhan dan respon kelompok 
sasaran.  

Ketentuan izin salah satu isi dari 
kebijakan retribusi pelayanan pasar berupa 
surat keterangan dalam bentuk buku Bukti 
Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) yang 
diwajibkan kepada pedagang yang 
menggunakan fasilitas pasar seperti ruko, 
toko, dan kios/bedak, dan yang akan 
memindahtangankan kepada orang lain. 
Pemberian BPTU pasar daerah di Kabupaten 
Jombang telah dilaksanakan sesuai tata cara 
dan prosedur dalam Perda 25 Tahun 2010. 
Namun pedagang kebanyakan merupakan 
pedagang yang sudah lama menempati dan 
mereka sudah memiliki hak guna atau sewa, 
sehingga belum perlu mengurus BPTU hingga 
berakhirnya hak guna atau sewa. Sedangkan 
besarnya biaya BPTU yang telah ditetapkan 
tidak memberatkan dan masih terjangkau 
pedagang. Pedagang memberikan repons 
positip terhadap retribusi BPTU sehingga 
akan berdampak besar terhadap penerimaan 
retribusi pelayanan pasar.  

Realisasi retribusi pelayanan pasar dari 
komponen retribusi bea balik nama (BBN) di 
Kabupaten Jombang tahun 2007 hingga 2011 
rata-rata mengalami kenaikan. Bea balik 
nama ini memberikan manfaat bagi pedagang 
yang merupakan target group atau 
kepentingan kelompok sasaran dari kebijakan 
retribusi pelayanan pasar. Kebijakan 
pemberian bea balik nama tempat usaha 
dapat memberikan manfaat dan kejelasan 
kepemilikan tempat usaha pasar.     

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar 
di Kabupaten Jombang dikenakan terhadap 
subyek dan obyek retribusi pelayanan pasar. 
Subjek retribusi yaitu orang pribadi atau 
badan yang menggunakan fasilitas pasar 
yang meliputi retribusi hewan baik besar 
maupun kecil, MCK, parkir dalam pasar, 
sewa iklan, sewa kios dan bea balik nama. 
Sedangkan objek retribusi merupakan 
fasilitas yang disediakan oleh pasar daerah 
meliputi ruko, toko, kios/bedak, 
los/gledek/lesehan, listrik, dan kebersihan. 
Objek retribusi pasar sebayak 9.516 tempat 
usaha dengan berbagai jenis, yang aktif 
digunakan berjualan 8.874 tempat usaha, dan 
642 tempat usaha tidak aktif digunakan 
berjualan oleh pemiliknya. Subjek dan objek 
retribusi pelayanan pasar merupakan wujud 
besarnya potensi retribusi pelayanan pasar.  

Dari data tersebut dapat diketahui 
bahwa potensi retribusi pelayanan pasar 
khususnya tempat usaha jauh lebih besar 
dari target realisasi yang ditentukan sebesar 
47,10%. Jadi ada sekitar 52,90% potensi 
retribusi pelayanan pasar tidak (tempat 
usaha) yang tidak dipungut retribusi, dengan 
asumsi semua pedagang BPTU melakukan 
aktifitas berjualan.  

Keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi juga oleh dukungan sumberdaya 
yang memadai. Sumberdaya dapat berupa 
sumber daya manusia manupun non manusia. 
Subjek dan objek retribusi pelayanan pasar 
merupakan salah satu sumberdaya yang 
dapat mempengaruhi kebijakan peningkatan 
retribusi pelayanan pasar. Objek retribusi 
pelayanan pasar merupakan sumberdaya non 
manusia. Di Kabupaten Jombang sumberdaya 
non manusia dapat dikatakan cukup 
memadai yaitu sebanyak 9.516 tempat usaha. 
Jumlah ini akan mampu meningkatkan 
penerimaan retribusi pelayanan pasar jika 
dilakukan pengelolaan yang baik. Namun 
kenyataannya sumberdaya tersebut hanya 
47,10 % yang mampu digali, sekitar 52,90% 
tidak tergali.   

Besarnya Retribusi yang terutang 
dihitung berdasarkan perkalian antara 
tingkat penggunaan jasa dengan tarif 
Retribusi. Sedangkan tingkat penggunaan 
jasa merupakan jumlah penggunaan jasa 
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya 
yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Di 
Kabupaten Jombang tingkat penggunaan jasa 
diukur berdasarkan kelas pasar, luas, jangka 
waktu dan jenis penggunaan fasilitas pasar. 
Di Kabupaten Jombang tingkat penggunaan 
jasa diukur berdasarkan kelas pasar, luas, 
jangka waktu dan jenis penggunaan fasilitas 
pasar.  

Ukuran tingkat penggunaan jasa 
pelayanan pasar sangat rentan 
diselewengkan atau di permainkan pada 
tingkat pemungutan. Rentannya 
penyelewengan terjadi dengan melakukan 
pemungutan tanpa memberikan karcis bagi 
pedagang musiman atau insendentil dan 
pemberian karcis di bawah nilai nominal yang 
seharusnya. Juga system pemungutan harian   
banyak memberikan peluang penyalahgunaan 
kewenangan pemungutan penggunaan jasa 
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pasar berupa kolusi antara pemungut dengan 
pedagang.  

Pemahaman pedagang tentang fungsi 
retribusi pelayanan pasar masih rendah. Para 
pedadang merasa retribusi sebagai uang sewa 
terhadap tempat usaha. Dengan demikian 
informasi mengenai kebijakan retribusi 
pelayanan pasar masih belum optimal, 
sehingga masih ada pedagang yang tidak 
mengerti retribusi pelayanan pasar. Informasi 
merupakan sumber penting dalam pelaksaan 
kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup 
sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. 
Informasi dalam hal ini merupakan informasi 
mengenai bagaimana melaksanakan atau 
menjalankan sebuah kebijakan. 

Retribusi pelayanan pasar merupakan 
retribusi jasa umum, sehingga prinsip dan 
sasaran dalam menetapkan besarnya tarif 
retribusi harus memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, kemampuan masyarakat 
dalam hal ini pedagang, aspek keadilan, dan 
efektifitas pengendalian pelayanan, serta 
penetapan besarnya tarif  hanya untuk 
menutup sebagian biaya. Biaya tersebut 
meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, 
biaya bunga, dan biaya modal.  

Besarnya tarif retribusi pelayanan 
pasar yang ditetapkan di Kabupaten Jombang 
para pedagang umumnya menganggap masih 
wajar dan tidak memberatkan pedagang. 
Namun demikian agar penerimaan retribusi 
pelayanan pasar dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah masih perlu 
dilakukan sosialisai dan pemahaman fungsi 
retribusi bagi pedagang. Hal ini agar terjadi 
pemahaman yang sama antara policy maker, 
implementor kebijakan dan pedagang sebagai 
objek kebijakan.  

Salah satu faktor penting yang 
berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan 
publik adalah faktor kondisi sosial ekonomi 
masyarakat. Demikian juga halnya dengan 
kebijakan tarif  retribusi pelayanan pasar 
harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi 
pedagang di daerah tersebut. Kondisi sosial 
ekonomi pedagang yang dimaksud 
merupakan kemampuan pedagang sesuai 
perkembangan perekonomian masyarakat 
pada umumnya. Tarif retribusi pelayanan 
pasar daerah di Kabupaten Jombang masih 
wajar dan dapat diterima oleh para pedagang. 
Tarif retribusi pelayanan pasar daerah 

ditetapkan dengan memperhatikan indeks 
harga dan perkembangan perekonomian 
masyarakat Kabupaten Jombang secara 
umum dam akan dilakukan peninjauan 
kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

Dalam implementasi kebijakan retribusi 
pelayanan pasar proses pemungutan retribusi 
sangat menentukan tercapainya tujuan 
kebijakan retribusi pelayanan pasar. Pada 
pasar daerah di Kabupaten Jombang sistem 
pemungutan retribusi pelayanan pasar daerah 
dengan sistem official assessment, yaitu 
pemungutan retribusi daerah berdasarkan 
penetapan Kepala Daerah dengan 
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan. Implementor kebijakan retribusi 
pelayanan pasar daerah di Kabupaten Jombang 
yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan 
Pasar yang mempunyai kewenangan 
berdadasarkan Peraturan Bupati Jombang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan 
dan Pasar. 

Dalam implementasi kebijakan 
keberhasilannya dipengaruhi salah satunya 
adalah disposisi. Disposisi adalah 
keberhasilan adalah watak dan karakteristik 
yang dimilik oleh implementer, seperti 
komitmen, dan kejujuran. Apabila 
implementer memiliki disposisi yang baik, 
maka pelaksana akan menjalankan tugas 
dengan baik seperti yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementer 
memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

Komitmen dari aparatur pelaksana 
sebuah kebijakan dapat menunjang 
berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan 
apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak 
bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil 
yang diinginkan jika para aparatur 
pelaksananya tidak memiliki komitmen 
untuk melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya sebagai pelaksana 
kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan 
adalah komitmen dari implementer di dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi 
pelayanan pasar di Kabupaten Jombang. 

Dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi pelayanan pasar di Kabupaten 
Jombang instansi pelaksana memperoleh 
insentif sebagai bentuk penghargaan atas 
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Pasar
Daerah/UPTD

Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Pasar

Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Kas Umum Daerah/Bank	  
Pembangunan	  Daerah	  

Jat im

Petugas
Pemungutan

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar

Subjek RetribusiPedagang

Objek Reribusi

ITWILKAB

Pengembangan Model	  Kebijakan
Retribusi Pelayanan Pasar

TIM	  PENINGKATAN	  
PAD

Pemakai Pelayana nP asar :
-‐ R . Hewan Be sar /Ke ci l
-‐MCK
-‐ Sewa Iklan
-‐Bea Balik Nama
-‐Parkir dalam/luar Pasar
-‐BPTU
-‐PKL
-‐Peda gang Ins iden til

-‐ Ruko
-‐Toko
-‐ K io s/Be dak
-‐Lesehan
-‐Listrik
-‐Jasa Ke ber sihan
-‐Jasa Ke amanan

Pasar
Daerah/UPTD

Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Pasar

Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Kas Umum Daerah/Bank	  
Pembangunan	  Daerah	  

Jat im

Petugas
Pemungutan

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar

Subjek RetribusiPedagang

Objek Reribusi

-‐ Ruko
-‐Toko
-‐ Kios/Bedak
-‐Lo s/Gledeg /Lesehan
-‐Lis trik
-‐Jasa Kebers ih an

Pema ka iPe layanan Pasar :
-‐ R. H ewa nBesar/Kecil
-‐MCK
-‐ Par kir dalam Pasar
-‐ Sewa Iklan
-‐Sewa kio s
-‐Bea Bal ik Nama

ITWILKAB

Model	  Kebijakan Retribusi Pelayanan
Pasar di Kabupaten Jombang

kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan. Kinerja tertentu merupakan 
pencapaian target penerimaan retirbusi yang 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Pencapaian kinerja yang 
diukur dengan tercapainya target penerimaan 
yang ditetapkan ini akan menjadikan 
kecenderungan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang mempunyai kewenangan 
pengelolaan retribusi untuk menentukan 
target jauh di bawah potensi riil. Terlihat 
realisasi penerimaan retibusi pelayanan 
pasar yang setiap tahunnya target dapat 
tercapai dan bahkan melebihi target yang 
ditetapkan.  

Sistem penentuan target realisasi yang 
didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya 
dan potensi retribusi yang dihitung dan 
ditetapkan sendiri oleh pengelola retribusi, 
retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Pasar tidak akan dapat 
meningkatkan penerimaan secara optimal. 
Hal ini karena tidak adanya objektifitas 
dalam penghitungan potensi sehingga akan 
ada kecenderungan manipulative data 
potensi. Seyogyanya penentuan dan 
penghitungan target retribusi dilakukan oleh  
TIM yang dibentuk dan diangkat berdasarkan 
Peraturan Bupati.  
 
Pengembangan Model Kebijakan 
Retribusi Pelayanan Pasar  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 25 Tahun 2010 merupakan suatu 
model kebijakan tentang retribusi pelayanan 
pasar di Kabupaten Jombang.  Model 
kebijakan tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam implementasi model kebijakan 

diperlukan adanya pengembangan agar kebijakan 
dapat efektif dan tujuan dapat tercapai. 
Demikian juga dengan kebijakan tentang 
retribusi pelayanan pasar, agar kebijakan 
efektif dan tujuan dari kebijakan tercapai 
yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah maka dalam implementasinya perlu 
dilakukan pengembangan model kebijakan. 
Pengembangan model kebijakan retribusi 
pelayanan pasar tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut :  
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Matrik perbedaan sebelum pengembangan 
dan sesudah pengembangan dapat 
dipaparkan dalam tabel 2 berikut : 
 
 
Tabel 2 
Matrik pengembangan model kebijakan 
retribusi pelayanan pasar daerah Kabupaten 
Jombang 
 

N
o 

Item Sebelum 
Pengembangan 

Sesudah 
Pengembangan 

1 Objek 
Retribusi 

Ruko, toko, 
kios/bedak, 
los/gledek/leseha
n, listrik, jasa 
kebersihan  

Ruko, toko, 
kios/bedak, 
los/gledek/leseha
n, listrik, jasa 
kebersihan , jas 
keamanan 
 

2. Subjek 
Retribusi 

Pemakai 
Pelayanan Pasar 
: 
-  R. Hewan 

Besar/ Kecil 
- MCK 
-  Parkir dalam 

Pasar  
-  Sewa Iklan  
- Sewa kios  
- Bea Balik 

Nama  
 

Pemakai 
Pelayanan Pasar 
: 
-  R. Hewan 

Besar/Kecil 
- MCK 
-  Sewa Iklan  
- Bea Balik 

Nama  
- Parkir 

dalam/luar 
Pasar  

- BPTU 
- PKL 
- Pedagang  

Insidentil  
3 Data 

pedagang 
Ada pada 
pemungut dan 
pasar daerah, 
tidak pernah ada 
pembaruan 
(cenderung tetap) 

Berupa data 
base, ada pada 
Dinas, pasar 
daerah dan 
pemungut, selalu 
dilakukan 
sinkronisasi data 
(data sesuai 
potensi) 

4 Sosialisas
i 

Tidak dilakukan 
sosialisasi tapi 
hanya berupa 
papan 
pengumuman di 
pasar daerah  

Dilakukan oleh 
Dinas 
Perindustrian 
Perdagangan dan 
Pesar, Pasar 
Daerah/UPTD 
disamping 
informasi juga 
dipapan 
pengumuman 

5 Target 
realisasi 

Ditentukan, 
dihitung dan 
ditetapkan 
sendiri oleh 
Dinas 
Perindustrian 
Perdagangan dan 
Pasar 

Ditentukan, 
dihitung dan 
ditetapkan oleh 
Tim Peningkatan 
PAD  

 
 

Kesimpulan 
 
1. Implementasi kebijakan retribusi 

pelayanan pasar di Kabupaten Jombang 
sebagai implementornya Kepala Dinas 
Perindustrian Perdagangan dan Pasar 
secara struktur bertanggungjawab kepada 
Bupati, dan dibantu oleh Kepala 
UPTD/koordinator Pasar Daerah sebagai 
pelaksana lapangan. 

2. Pelaksanaan pemberian BPTU belum bisa 
dilaksanakan karena para pedagang telah 
memiliki hak guna atau sewa yang jangka 
waktunya belum habis, tetapi untuk 
ketentuan bea balik nama telah 
dilaksanakan. 

3. Subjek dan objek retribusi pelayanan pasar 
merupakan potensi retribusi pelayanan 
pasar, dan data yang akurat belum 
tersedia sehingga berpengaruh pada 
akurasi penentuan dan penghitungan 
target realisasi yang akibatnya target 
cenderung dibawah potensi riil. 

4. Penetapan besarnya tarif retribusi 
pelayanan pasar memperhatikan biaya 
penyediaan fasilitas, pemeliharaan, 
kemapuan pedagang, aspek keadilan dan 
efektifitas pengendaian, melakukan 
koordinasi dengan pihak terkait seperti 
Bupati, DPRD dan Perwakilan Pedagang. 

5. Pelaksanaan pemungutan retribusi 
dilakukan dengan system harian dengan 
memberikan karcis. Sedangkan 
pembayaran retribusi yang dipungut 
dilakukan oleh bendahara penerima 
pembantu ke Kas Umum Daerah/Bank 
Jatim selama 1x24 jam, copy bukti setoran 
dikirimkan ke Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Pasar dan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah. 

6. Sumber daya implementor pelaksana 
kebijakan sebanyak 80 orang terdiri dari 
46 orang berstatus pegawai negeri sipil 
dan 34 orang berstatus pegawai kontrak. 
Dari 34 orang pegawai kontrak semuanya 
bertugas sebagai petugas pemungut 
retribusi pelayanan pasar.  

7. Tingkat kepatuhan dan respon wajib 
retribusi (pedagang) terhadap kebijakan 
retribusi pelayanan pasar sangat tinggi 
yaitu dengan memenuhi kewajibanya 
membayar retribusi sebagaimana yang 
ditetapkan kepadanya. 
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8. Kebijakan retribusi pelayanan pasar di 
Kabupaten Jombang agar dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah 
dapat dilakukan pengembangan model 
kebijakan retribusi daerah dengan 
melakukan model intensifikasi dan 
penbentukan tim peningkatan pendapatan 
asli daerah.  

 
Rekomendasi 
 
1. Dalam implementasi kebijakan retribusi 

pelayanan pasar perlu adanya pedoman 
bagi pelaksana kebijakan yang belum 
diatur dalam Peraturan Daerah perlu 
pengaturan melalui kebijakan berupa 
Peraturan Bupati, antara lain perlu 
diterbitkan : 

 
a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengajuan Surat Keterangan Hak 
Pemakaian Tempat Berjualan. 

b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan dan 
Penyetoran Hasil Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Pasar daerah. 

c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengurangan, Keringanan, dan 
pembebasan Retribusi Pelayanan 
Pasar. 

d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penetapan, Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Pasar. 

e. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Retribusi 
Pelayanan Pasar Yang Sudah 
kedaluwarsa. 

 
2. Perlu dilakukan pengkajian dan penataan 

terhadap pedagang pemilik tempat usaha 
yang tutup tidak melakukan aktifitas 
berjualan sebagaimana mestinya fungsi 
pasar. 

 
3. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan 
menambahkan ketentuan sanksi terhadap 
pedagang pemilik BPTU yang tidak 
menggunakan fasilitas sebagaimana 
mestinya dan tutup (tidak berjualan).  

 

4. Untuk meningkatkan penerimaaan 
retribusi pelayan pasar perlu dibentuk Tim 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(TPPAD) melalui Keputusan Bupati, yang 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
pengkaji dan evaluator peningkatan 
pendapatan asli daerah. Juga 
menentukan,menghitung, dan menetapkan 
target realisasi rertibusi.         
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