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ABSTRAK 

 

Mirza Muhammad. 2016. “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

(Studi Kasus Perda No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)”. 

Skripsi. Fakultas Hukum. Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. 

Drs, PHM, M.Hum., Pembimbing II. Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., MSi 

 

Kata Kunci: Model, Partisipasi,  Masyarakat, Peraturan Daerah. 

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat pedagang pasar yang menuntut 

adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana 

model partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara dan kendala partisipasi 

masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan Peraturan Daerah dan menemukan kendala partisipasinya. Tujuan penelitian 

ini ialah mendeskripsikan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU No. 9 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan menemukan kendalanya. 

 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas atas 

pengendalian. Konsep dari Retribusi Pelayanan Pasar meliputi objek retribusi, pengecualian 

objek, subjek retribusi wajib retribusi. Sedangkan model pembentukan peraturan meliputi RIA, 

RegMap, Roccipi, Mapp.  

Pendekatan kualitatif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, 

kompleks, dinamis, penuh makna danhubungan gejala bersifat interaktif. Obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika tersebut. Pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya 

dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara alami. 

Kondisi geografis sosial menunjukkan bahwa persaingan ekonomi yang ketat 

menyebabkan orientasi masyarakat cenderung pada bagaimana upaya mereka untuk memenuhi 

kebutuhan ekonominya. Birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah belum memberikan ruang 

bagi publik. Meskipun prosedur dalam pembentukan Perda tentang retribusi pelayanan pasar  

melibatkan berbagai elemen seperti perwakilan pedagang pasar, namun dalam prosesnya hanya 

sebatas formalitas. 

Model Partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Perda sudah 

tergolong cukup tinggi, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda. Rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat terhadap pembentukan perda karena belum adanya wadah untuk penyaluran 

aspirasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari masyarakat di dalam negara demokrasi, 

dimana pemerintahan yang didasarkan kepada rakyat merupakan tujuan utama 

kehidupan berpolitik, baik dalam kebijakan  maupun dalam  tujuan pemerintahan. 

Pembangunan dalam segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya 

baru berhasil apabila melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dalam rangka kemandirian daerah merupakan aspek yang 

sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tentu saja 

harus dimulai dari kewenangan yang telah dimiliki masyarakat itu sendiri, 

yaitu kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan yang 

berlaku(Sabarno, 2008:41-42) 

Pembentukan perundang-undangan yang baik menurut masyarakat yaitu 

pembentukan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengetengahkan peran 

serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

bertujuan untuk memenuhi ketentuan masyarakat dalam Pasal 96 Undang-undang 

No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta 

peraturan lainnya yang berkaitan agar dapat memenuhi asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas 

kedayagunaan, dan hasil kegunaan, serta asas keterbukaan.
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Pembentukan  peraturan perundang-undangan masyarakat berhak 

berpartisipasi untuk memberikan pendapatnya baik secara lisan atau tertulis. 

Begitu juga dalam pembentukan peraturan daerah. Dimana sekarang Indonesia 

menganut sisitem demokrasi yang kedaulatannya tertinggi berada di tangan rakyat. 

Demokrasi yang berkembang belakangan ini telah mengubah sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang semula terpusat beralih menjadi suatu sistem yang 

otonom melalui otonomi daerah dan produk dari otonomi daerah berupa peraturan 

daerah yang berlaku disuatu daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik 

dilihat dengan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan 

daerah, partisipasi yang aktif dari masyarakat dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik, seluruh elemen pemerintahan daerah harus 

senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

transparan, partisipatif dan akuntabel (Sabarno, 2008: 37). 

Indonesia merupakan negara dengan berjuta-juta penduduk didalamnya, 

untuk melancarkan aktivitas ekonomi masyarakatnya  pemerintah menyediakan 

tempat langsung dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pasar sebagai tempat 

transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar itu sendiri hampir terdapat 

diseluruh Kabupaten bahkan Kecamatan di seluruh wilayah di Indonesia, salah 

satunya di Kabupaten Jepara. 

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya 

pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk masyarakat pedagang yang 

menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk meningkatkan 

pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga Pemerintah Kabupaten 
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Jepara melalui pertimbangan dari berbagai pihak merespon keinginan masyarakat 

pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan menggali sumber - sumber 

pendanaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.  

Adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat pedagang maupun 

pembeli tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, sehingga 

berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk selalu berbelanja di Pasar 

Tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. 

Keamanan dan kenyamanan tersebut akan mampu memicu dan memacu 

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional. 

Untuk itu diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarip tarif Pelayanan Pasar. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan 

terhadap pedagang pasar dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah 

pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, 

maka diatur dalam peraturan daerah, sehingga terbentuklah Peraturan Daerah No. 

9 Tahun 2013 tentang  Retribusi Pelayanan Pasar .Sebelum perda ini dibuat 

pengelolaan pasar di Kabupaten Jepara belum berjalan dengan baik, baik 

pengelolaan pendapatan pasar hingga tidak maksimalnya pelayanan kepada 

masyarakatnya.  

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang  Retribusi Pelayanan Pasar, 

adalah produk hukum yang menarik, karena dia bersangkutan langsung dengan 

masyarakat terutama bagi para pedagang pasar. Dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat perlu dibuat peraturan daerah mengenai penggalian 

sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan 
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dimana hal ini dibebankan kepada pedagang pasar yang membuka lapak, ruko atau 

toko di pasar Kabupaten Jepara. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini 

diharapkan dapat segera terlaksana peningkatan pelayanan bagi masyarakat. 

Disamping itu apakah peraturan daerah ini memberatkan pedagang pasar sebagai 

objek yang harus memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar retribusi 

tersebut. 

Bertalian dengan pembentukan peraturan daerah yang partisipatif, di 

dalam nya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses 

adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus 

dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

memberikan pendapat dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah 

materi yang akan diatur harus di tujukan bagi kepentingan masyarakat luas 

sehingga menghasilkan perda yang demokratis berkarakter responsif 

(Saifudin, 2009: 5). 

Pembuatan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat,  karena 

dibuatnya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dan melibatkan pedagang pasar di Kabupaten Jepara.  

Proses pembuatan Peraturan daerah di dalamnya terdapat “Public 

Hearing”. Public hearing  ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat 

yang di atur dalam Pasal 96 UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Apakah public hearing ini dapat mempengaruhi keputusan 

walikota untuk mengesahkan Peraturan daerah ini mengingat dalam public hearing 

ini dilaksanakan hanya di pertengahan pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. 

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa masyarakat  berhak  

memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten 
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Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah disebut juga public hearing diadakan 

di pertengahan proses pembentukan perundang-undangan. Setiap adanya 

pembentukan Peraturan Daerah harus di adakan public hearing untuk melakukan 

diskusi dengan masyarakat Kabupaten Jepara  yang berkaitan dengan Peraturan 

Daerah yang akan dibuat tersebut. Pemerintah Kabupaten Jepara membuat aturan 

mengenai retribusi pasar maka dibentuklah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 

tentang  Retribusi Pelayanan Pasar. 

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan 

pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah  

atau Perda. Ada dua sumber partisipasi; pertama dari unsur pemerintahan diluar 

DPRD dan pemerintah daerah, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, perguruan 

tinggi dan lain-lain. Kedua dari masyarakat, baik  individual seperti ahli-ahli atau 

yang memiliki  pengalaman atau dari kelompok seperti LSM. Mengikutsertakan 

pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk (i) menjaring 

pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda benar-benar 

memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik; (ii) menjamin Perda 

sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; (iii) menumbuhkan rasa 

memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung jawab atas Perda tersebut. 

Namun dalam praktek perancangan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jepara, masyarakat terutama 

pedagang pasar  di Kabupaten Jepara yang terlibat langsung dengan peraturan 

daerah tersebut masih belum ikut berpartisipasi atau sekedar memberikan 
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pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah tersebut masih belum terlaksana. 

Berdasarkan uraian di atas untuk membentuk peraturan daerah yang dapat 

memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan 

keterlibatan masyarakat, meliputi;  

a. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahap 

ini masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan dalam 

tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun 

penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun 

melalui media massa ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. 

Adapun yang menjadi kendala adalah sejauhmana transparansi serta 

komitmen  stakeholder terkait, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat 

memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.   

b. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses ini 

sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih 

dahulu diumumkan di media massa untuk memberi kesempatan kepada 

masyarakat menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya dalam proses 

pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis 

ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan perda. Terhadap kehadiran 

dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung 

keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang 
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masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa 

keterlibatan masyarakat. 

c. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat 

pada tahap ini bisa terlihat bagaimana masyarakat patuh terhadap materi 

peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru 

kebalikannya masyarakat merasa dirugikan atau tidak merasa tersalurkan 

aspirasi. Apabila masyarakat merasa dirugikan dapat menempuh jalur 

memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-

undangan, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut. Selanjutnya 

juga bisa diambil langkah melalui  judicial review (Nugaraha, 2008:471). 

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih 

mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi 

dengan judul  “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah No.9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tesebut dapat di identifikasi masalah yang 

ditemukan yaitu: 

1. Perlu dibuatnya peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pasar di 

Kabupaten Jepara untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

2. Kegiatan public hearing  yang dilaksanakan dipertengahan pembuatan 

peraturan daerah yang sebelumnya sudah dibuat oleh pansus apakah 
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pendapat masyarakat dapat mengubah suatu perda jika ada subtansi yang 

tidak pas. 

3. Adakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap karateristik penyusunan 

peraturan daerah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas dan tidak menyimpang 

sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis 

akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain : 

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah No.9 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara. 

2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap karateristik pembentukan 

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di 

Kabupaten Jepara. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah–masalah dalam penelitian ini dibuat untuk mengarahkan 

penelitian lebih terfokus, tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan penelitian, 

berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana model partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam 

pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara ? 
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2. Bagaimana kendala partisipasi Pemerintah Kabupatren Jepara dalam 

menentukan  karateristik pambentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun  

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara ? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

UU No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 

Jepara. 

2. Untuk menemukan kendala partisipasi Pemerintah Kabupaten Jepara 

dalam  menentukan karateristik pambentukan Peraturan Daerah No. 9 

Tahun  2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara. 

1.5.2 Manfaat Penilitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.2.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Hukum Tata 

Negara-Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berhubungan 

dengan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah. 
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2) Sebagai media pembelajaran metode hukum sehingga dapat menunjang 

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian yang 

dilakukan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Kebijakan 

Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

4) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah. 

1.5.2.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi Peneliti 

  Peneliti dapat menemukan berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah 

Daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya 

partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan peraturan 

daerah. 

2) Bagi Masyarakat 

  Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat 

mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah 

Khususnya Kabupaten Jepara. 

3) Bagi Pemerintah Daerah 

  Menambah wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk 

alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan 

sosialisasi pembentukan peraturan daerah, khususnya partisipasi masyarakat. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai penulis, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka mengenai kerangka pemikiran atau teori-teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah, khususnya tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode Penlitian berisikan penjabaran dari metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, 

tehnik pengumpulan data, objektifitas dan keabsahaan data, analisis data 

dan prosedur penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai data-data yang 

diperoleh pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara 

maupun studi pustaka mengenai Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten 

Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar. 
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BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak 

terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis. 

3. Bagian Akhir Skripsi : terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran – 

lampiran.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penulis merasa perlu menjaga orisionalitas penulisan ini memberikan 

contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal – hal yang terkait 

dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam hal 

ini penelitian yang mereka lakukan akan dipaparkan, sehingga pada akhirnya akan 

diketahui bahwa penelitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama 

dengan penelitian terdahulu. 

Tulisan pertama yang penulis paparkan skripsi yang ditulis oleh Ni Made 

Ari Yuliartini Griadhi, 2011 yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah yang mana dalam skripsi dinyatakan bahwa : 

“Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda 

adalah dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan 

kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance. Memastikan 

adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan 

terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Meningkatkan kepercayaan 

warga kepada eksekutif dan legislatif. Efisiensi sumber daya, sebab 

dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan 

mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam 

sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Pelaksanaan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan suatu Perda dapat dilakukan dengan 

memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam Rapat 

Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis. 

Memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat 

melakukan kunjungan kerja. Mengikuti seminar-seminar atau kegiatan 

yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti 

berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Peraturan 

Daerah)”. 
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Terhadap tulisan ini penulis menemukan sebuah permasalahan yaitu, 

dalam hal ini memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga  

mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Pelaksanaan 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu Perda dapat dilakukan dengan 

memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam Rapat Dengar 

Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis. (Ni Made Ari Yuliartini 

Griadhi, 2011) 

 Kedua, diambil dari jurnal oleh Ryan Monoarfa yang berjudul 

“Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Vol.I/No.2/Apr-

Jun/2013 : 

“Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah adalah dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk 

pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu peraturan daerah 

yang baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena 

warga mengetahui dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan 

publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan 

legislatif. Uraian pembahasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah di atas 

memberikan gambaran atas ketidakmampuan mayoritas anggota dan 

kekuatan politik yang ada di lembaga DPRD, menyarikan nilai-nilai dan 

aspirasi yang berkembang di tingkat publik, terkesan lalai dalam 

pembentukan peraturan perundangundangan daerah, DPRD dan 

pemerintah daerah juga terkesan kurang hati-hati, kurang cermat dan tidak 

taat pada prinsip-prinsip yang dianut konstitusi pada saat pembentukan 

peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan 

daerah.yang tercatat oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Dalam 

Negeri menyebutkan dari 2.285 perda sebanyak 407 Perda se-Indonesia 

dinilai bermasalah)”. 

 Mencermati tulisan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan 

dalam pembentukan peraturan daerah di atas memberikan gambaran atas 

ketidakmampuan mayoritas anggota dan kekuatan politik yang ada di lembaga 

DPRD, menyarikan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang di tingkat publik, 
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terkesan lalai dalam pembentukan peraturan perundangundangan daerah, DPRD 

dan pemerintah daerah juga terkesan kurang hati-hati, kurang cermat dan tidak 

taat pada prinsip-prinsip yang dianut konstitusi pada saat pembentukan peraturan 

daerah. (Ryan Monoarfa, 2013) 

 Persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada hakekat pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah dapat 

memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan public dalam 

menciptakan suatu good governance. Memastikan adanya implementasi yang 

lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat langsung dalam pembuatan 

kebijakan public. Perbedaan diantara kedua penelitian tersebut ialah, pada 

penelitian yang pertama DPRD bersikap secara aktif dalam memberikan 

sosialisasi kebijakan public dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Pada 

penelitian kedua, DPRD terlihat kurang hati-hati dan kurang cermat dalam hal 

sosialisasi. Kebaharuan antara kedua penelitian tersebut dengan “Model 

Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan daerah 

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar” terletak pada cara 

mengetahui model partisipasi yang dilakukan, pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal Pembentukan Peraturan 

Daerah. 

Tulisan ini nantinya akan memberikan penjelasan terkait partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, dan faktor – faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dan mengawasi Standar 

Pelaksanaanpembentukan peraturan daerah.  
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Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Model Partisipasi Masyarakat 

Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar”. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation yang berarti 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis partisipasi 

didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian 

tujuan dan ikut bertanggungjwab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci 

pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. 

Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi 

yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. 

Dalam pengertian sehari-hari pasrtisipasi merupakan keikutsertaan atau 

keterlbatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau 

keterlibatan yang dimaksud disini bukan bersifat pasif tetapi aktif ditujukan oleh 

yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan 

seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. 
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2.2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

Partisipasi masayarakat merupakan unsur yang penting dalam 

pembentukan Peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya 

partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoemantri (1993: 2-4), yaitu : 

a. Memberi informasi kepada pemerintah 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada 

pemerintah tentang masalah yang di timbulkan oleh suatu rencana 

tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, 

pemerintah akan dapat mengetahui adanya pelbagai kepentingan yang 

perlu diperhatikan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan peraturan perundang-undangan akan dapat meningkatkan 

kualitas keputusan tersebut. 

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan 

Suatu keputusan tidak akan pernah memuaskan kepentingan semua 

golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat 

untuk menerima keputusan dapat di tingkatkan. 

c. Membantu perlindungan hukum 

Apabila sebuah keputusan mempunyai konsekuensi begitu jauh, 

diharapkan setiap orang yang terkena akibat keputusan itu diberitahu dan 

di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan  sebelum 

keputusan itu di ambil. 

d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan 

Di dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat 

menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka 

hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang di 

pilih oleh rakyat (Halim dan Putera, 2010:103-104). 

 

Menurut Manan (2001:85), partisipasi dapat dilakukan dengan cara 

mengikut sertakan dalam tim, melakukan publik hearing atau mengundang dalam 

rapat-rapat penyusunan Perda, melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu 

untuk mendapat tanggapan, melakukan loka karyaatas Raperda sebelum secara 

resmi dibahas oleh  DPRD, dan mempublikasikan Raperda agar mendapat 

tanggapan publik. 
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Pelaksanaan peran serta masyarakat, Muhammad A.S. Hikam (Ketua 

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, periode tahun 2004-2005 menyatakan 

bahwa: “Partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan perundang-undangan 

sudah mulai terbangun. Awalnya partisipasi masyrakat di mulai dengan 

pemberian masukan kepada DPR, baik melalui komisi atau Badan Legislasi 

(Baleg), mulai dari penyusunan program legislasi, penyiapan  Rancangan Undang-

Undang, dan dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang.  Partisipasi 

itu kemudian meningkatkan dengan memberikan masukan kepada fraksi-fraksi 

atau langsung kepada Anggota DPR. Peningkatan partisipasi itu juga terlihat 

dengan seringnya di adakan seminar-seminar atau kegiatan semacamnya yang 

berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang” 

(Indrati, 2007: 262). 

Menurut Sad Dian Utomo sebagaimana di kutip dari Indra J. Piliang, 

manfaat partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam 

pembuatan perda adalah: 

a. Memberikan  landasan  yang  lebih  baik untuk pembuatan kebijakan 

publik. 

b. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif  karena warga  

mengetahui dan  melihat  dalam  pembuatan  kebijakan publik. 

c. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. 

d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan publik dan mengetahui  kebijakan  publik, maka 

sumber daya yang digunakan  dalam  sosialisasi  kebijakan  publik  

dapat dihemat (Piliang, 2003: 267-272). 

 

Ada 8 prinsip yang diungkapkan oleh Rival G. Ahmad (2003) mengenai 

optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda, yaitu: 

1. Adanya kewajiban publikasi yang efektif.  
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2. Adanya kewajiban informasi  dan dokumentasi  yang  sistematis, debas  

dan aksesabel.  

3. Adanya jaminan  prosedur  dan  forum yang terbuka dan efektif bagi 

masyarakat untuk  terlibat  dalam  mengawasi  proses sejak 

perencanaan.  

4. Adanya  prosedur  yang  menjamin  publik bisa  mengajukan  RUU  

selain  anggota DPRD dan Pemerintah.  

5. Adanya  pengaturan  yang  jelas mengenai dokumen  dasar  yang  

wajib  tersedia  dan aksesabel  seperti  naskah  akademik  dan Raperda. 

6. Adanya jaminan banding bagi publik bila proses  pembentukan  perda  

tidak dilakukan secara partisipatif.  

7. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk  seluruh  proses 

penyusunan,  pembahasan  Raperda  dan diseminasi  perda  yang  telah 

dilaksanakan.  

8. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan  

peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat 

untuk berpartisipasi (Sirajuddin dkk, 2006: 89). 

 

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sebagai 

berikut:  

1) Asas legalitas 

Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus di 

temukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan 

umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan 

(terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-

wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan 

wewenang oleh organ pemerintahan harus di temukan dasarnya pada 

undang-undang tertulis (undang-undang formal). 

2) Perlindungan hak-hak asasi 

3) Pemerintah terikat pada hukum 

4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum 

5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka 

 

Ridwan H.R menyebutkan bahwa Prinsip-prinsip Demokrasi sebagai 

berikut : 

1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan 

dalam masyarakat di putuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui 

pemilihan umum. 

2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam 

menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu 

kepada lembaga perwakilan. 
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3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada 

satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, 

kewenangan badan-badan publik itu harus di pencarkan pada organ-organ 

yang berbeda. 

4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat 

dikontrol 

5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum 

6) Rakyat di beri kemungkinan untuk mengajukan keberatan 

(Ridwan H.R, 2006: 9-10). 

 

Pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin terealisasinya 

prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjaring partisipasi masyarakat yang 

dapat dilakukan oleh pembentukan perda yaitu melakukan penelitian terpadu 

sebelum perancangan perda, menggelar rapat dengar pendapat umum materi yang 

akan diajukan dan memberi  kesempatan warga mengikuti persidangan di Kantor 

DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan perda). Apabila 

pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi 

masyarakat, maka masyarakat harus mampu  secara aktif dan efektif 

menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD atau 

Partai politik sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri 

(Saragih, 2011: 15). 

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam proses penyusunan perda yaitu: 

a. Transparansi/keterbukaan 

Proses yang transparan memberikan kepada masyarakat adalah informasi 

tentang akan ditetapkan suatu kebijakan, dan peluang bagi  masyarakat untuk 

memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. 

b. Partisipasi 
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Partisipasi dapat menciptakan komunikasi publik untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan  keputusan 

pemerintah, dan keterbukaan informasi pemerintah yang lebih  baik untuk 

kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas  pemahaman 

komprehensif terhadap suatu isu (Mutik, 2010: 27). 

 

2.2.3  Teori partisipasi Masyarakat Perspektif Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Negara, menyebutkan bahwa peran serta amsyarakat dalam 

penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 

dilaksanakan dalam dalam bentuk hak menyampaikan saran dan pendapat secara 

bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Untuk 

mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut harus didukung dengan adsanya 

keterbukaan, karena tanpa adanya keterbukaan tidak mungkin ada peran serta 

masyarakat. Demikian pula asas demokrasi berkenaan dengan atas keterbukaan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah 

untuk secara aktif memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat 

tentang suatu rencana tindakan pemerintah. 

Partisipasi masyarakat adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-

tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan dan 
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demokrasi. Salah satu wujud peran serta masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undagan, yaitu dengan 

memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan atas suatu 

rancangan peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.4  Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri 

dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan 

masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) 

yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.Kemampuan masyarakat akan 

berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.  

menurut Sastropoetro Santoso(1988), mengemukakan pandangan 

multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 

komponen di dalamnya, yaitu : 

kelas berdasarkan ekonomi,status berdasarkan prestise dan kekuasaan 

berdasarkan jabatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor internal, 

untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok 

masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok 

didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh 

ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan 

penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu 

dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan 

dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi, 

beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses 

partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang 

dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. 

 

Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-

tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada,pekerjaan masyarakat. Biasanya orang 
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dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan 

tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek 

tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya 

pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk 

berpartisipasi;tingkat pendidikan dan buta huruf.Faktor ini sangat berpengaruh 

bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk 

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada,jenis 

kelamin.Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap 

faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuanmasyarakat 

untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan 

mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok 

permasalahan;kepercayaan terhadapbudaya tertentu.Masyarakat dengan tingkat 

heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan 

strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali 

kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang 

ada.faktor-faktor eksternal menurut sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), 

faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua 

pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. 

Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, 

atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. 
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2.2.5 Pemerintahan Daerah Perspektif UU No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

Pasai 1 angka 5 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa 

otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 angka 6 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah otonom 

merupakan perintah/amanat konstitusi. 

Philpus M. Hadjon bahwa otonomi dalam konteks hubungan hirarki 

dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan dengan 

penyerahan kepada pemerintah tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas 

maupun cara menjalankannya. 

Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip menghormati kehidupan 

regional menurut riwayat, adata dan sifat-sifat sendiri dalam kadar negara 

kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari 

riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala 

urusan yang bermaksud akan mengunformisir seluruh daerah menurut suatu 

model. Tujuan Otonomi Daerahitu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada 

pemeritah daerah, selain diatur dalam perundang-undagnagn, pemerintah pusat 

juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. 
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Adakah sudah seusia dengan tujuan nasional, yaitu poemerataan pembangunan 

diseluruh wilayah Republik Indonesia yang erdasar pada sila kelima pancasila, 

yaitu keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

2.2.6 Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 

 

Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

undangan : 

a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan  

Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan  perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan (Pasal 1 ayat 1). 

b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat  

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 

1 ayat 2). 

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 

ayat 8). 

Pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-undang 

yang berlaku dan setiap daerah mempunyai produk hukum tersendiri yang di 

sesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. 

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : 

1. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui 

rancangan Perda Kabupaten/Kota; 

2. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan  

3. Menyusun  program  pembentukan  Perda  Kabupaten/Kota bersama 

bupati/wali kota. 
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Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati/Walikota 

menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas 

adalah rancangan Perda yang di sampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan 

Perda yang di sampaikan Bupati/ Walikota di gunakan sebagai bahan untuk di 

persandingkan. 

Tepat seperti apa yang dikatakan dalam tulisannya Handayani Ayu KL 

(2013:23) : 

Formation of legislation in Indonesia, there are 2 (two) to note the legal 

principles, namely the principle of common law that specifically provides 

guidance and counseling for the content of the rules and principles of the 

formation of other law thatprovides guidelines and guidance for regulatory 

pouring into the form and structure , the method of its formation and the 

formation processes and procedures. The principle of the law of the latter 

may be called the principle of regulatory. Both legal principle goes along 

side by side simultaneously provide guidance and guidance whenever 

there is activity in the formation of legislation in accordance with their 

respective fields. 

 

Rancangan Perda yang telah di setujui bersama oleh DPRD dan Gubernur 

atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota untuk di tetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. Rancangan Perda di tetapkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut di 

setujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak di tetapkan Gubernur atau 

Bupati/Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah 

menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran 

Daerah (Huda, 2009 : 234-235). 
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2.2.6  Tahapan-tahapan Pembentukan Peraturan Daerah 

Tahapan perencanaan, adalah tahap penyusunan program legislasi daerah 

(Prolegda). Prolegda disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD 

dengan Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Badan Legislasi Daerah 

mengkoordinasikan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD, dan Biro/Bagian 

Hukum mengkoordinasikannya di lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil 

pembahasannya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD berupa Keputusan 

DPRD. 

Tahapan penyusunan, adalah tahap perumusan materi yang dilakukan 

pemrakarsa. Jika rancangan Perda berasal dari kepala daerah (Pemerintah 

Daerah), maka penyusunannya dilakukan oleh SKPD sebagai leading sector 

muatan materi rancangan Perda bersangkutan. Biro/Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah kemudian melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan 

konsepsi.Jika rancangan Perda berasal dari DPRD, maka penyusunannya 

dilakukan oleh pemrakarsa yang dapat berasal dari anggota, komisi, atau alat 

kelengkapan DPRD lainnya. Badan Legislasi Daerah kemudian melakukan 

harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.Selain menyusun rancangan 

Perda, pemrakarsa (Pemerintah Daerah atau DPRD), menyusun pula penjelasan 

atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. 

Tahapan pembahasan, adalah tahapan membahas yang dilakukan di DPRD 

melalui tingkat pembicaraan I dan II. Pada proses ini Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Jika berasal dari DPRD, 

ada 2 (dua) mekanisme pembahasan yang harusditempuh.Pertama, dibahas 
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secara internal DPRD terlebih dahulu. Jika paripurna menyetujuinya menjadi 

raperda prakarsa DPRD, maka akan dilanjutkan ke pembahasan kedua yaitu 

pembahasan bersama kepala daerah (eksekutif) dan dibahas dalam 2 (dua) tingkat 

pembicaraan sebagaimana link dibawah. Jika paripurna menolaknya, maka proses 

berhenti sampai disitu. 

Tahapan pengesahan atau penetapan, adalah tahap dilakukannya 

pengesahan atau penetapan setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD dan 

Kepala Daerah. Pada tahapan ini, kepala daerah membubuhi tanda tangannya 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama dengan DPRD. Jika tidak 

ditandatangani kepala daerah dalam jangka waktu tersebut, maka rancangan Perda 

tetap dinyatakan Sah dan wajib diundangkan. Tahapan pengundangan, adalah 

tahap yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk menempatkannya dalam 

Lembaran Daerah. Pengundangan ini dimaksudkan agar setiap orang 

mengetahuinya. 

 

2.2.7 Teori dan Konsep Retribusi Pelayanan Pasar 

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 

retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud 

pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, 

los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, 

tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu 
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keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan 

penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa 

umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.  

a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan rertribusi jasa usaha 

atau retribusi perijinan tertentu.  

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.  

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum. 

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 

pelaksanaannya.  

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam 

Maryani skripsi, 2004:35).  

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi 

pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu 

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan 
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pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan 

daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Agar prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlikan administrasi pengelolaan yang 

baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik 

menurut Devas (1988:144) adalah sebagai berikut.  

a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek 

retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk 

menyembunyikan objek retribusinya.  

b. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan 

petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan 

petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang 

untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin 

kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.  

c. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat 

pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian 

membayar.  

d. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan 

yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui. 

Konsep retribusi pelayanan pasar, dari beberapa pendapatan asli daerah, 

retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu 

retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah 

adalah retribusi pasar. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek 

retribusi pasar meliputi: 

a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, Depan Toko, dan Pelataran) 

pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.  

b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang 

dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.  

c. Keramaian pasar. Biaya balik nama pemakai. 
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Tabel 2.1 Retribusi Pelayanan Pasar 

Unsur Keterangan 

Objek Retribusi Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa 

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 

khusus disediakan untuk pedagang. 

Pengecualian 

Objek 

Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, 

dan pihak swasta. 

Subjek Retribusi Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan 

pasar. 

Wajib Retribusi Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi pelayanan pasar 

 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan 

dengan memperhatikan: 

1. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan  

2. Kemampuan Masyarakat 

3. Aspek keadilan, dan 

4. Efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut 

Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 

bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tariff memperhatikan biaya 

penyediaan jasa dan menutup sebagian biaya. Sebagai contoh retribusi 

penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya 

cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan administrasinya. Dalam 

Peraturan daerah harus diatur mengenai peninjauan kembali tariff retribusi 
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sebagaimana paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tariff retribusi 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Penetapan tariff retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah. 

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi 

jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

Keuntungan yang layak adalah keuntungan keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga 

pasar. Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan 

tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan 

pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 

penegakan hokum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin 

tersebut. 

 

2.2.8 Model Pembentukan Peraturan Daerah 

2.2.8.1 Regulatory Impact Analysis (RIA) 

1) Definisi 

Pendekatan analitis dan sistematis terhadap problem regulasi, mencakup 

suatu rentang (encompassing a range of) sarana dan teknik yang ditujukan 

untuk menilai efek regulasi. RIA juga merupakan cara yang terstruktur untuk 

mengkomunikasikan hasilnya kepda pengambil putusan dan publik. 
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Tepat seperti apa yang dikatakan dalam tulisannya Rodiyah (2013:58) 

bahwa: 

Using of RIA is when it is mapped in regulation. Regulatory Impact 

Assessment (RIA) is a method used to create a balance regulatory system 

so can be reached economic growth area optimally. The objective of RIA 

are: (1) assess the effectiveness of policies in: (a) resolve the existing 

problems, (b) achieve the goals underlying the issuance of such policy, (2) 

ensure that policy makers have considered all the available alternative 

actions, (3) examine the benefits and costs of a policy, especially the 

benefits and costs that must be faced by implementers of policy; (4) ensure 

that in all stages of policy formulation and coordination hasbeen carried 

out adequate consultation with the parties concerned, (5) assess policy 

implementation strategies, including administration, dissemination, and 

monitoring the implementation of policy. Thus, the RIA process is needed 

both on aregulatory scheme and regulations still apply. 

 

2) Fungsi  

Membantu legislator dalam mengurangi resiko kegagalan regulasi serta 

resiko-resiko yang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan berkaitan 

dengan penerapan suatu regulasi baru. Bermanfaat untuk memperbaiki 

kualitas regulasi, sepanjang dilaksanakan sebagai decision-support tools, tidak 

parsial dan melalui proses analisis atas cost-benefit yang lengkap. 

3) Prinsip RIA  

a) Harus dikembangkan sebagai sub-set dari proses reformasi regulasi, yang 

pada gilirannya merupakan bagian dari review yang lebih luas terhadap 

tata kelola pemerintahan. 

b) Harus meliputi semua unsur masyarakat 

c) Harus sepenuhnya transparan 

d) Analisis harus berkualitas tinggi 

4) Persyaratan RIA yang berhasil 

a) Kearah single regulatory management policy 
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b) Mencakup berbagai tingkat regulasi 

c) Mencakup metode, peran utama dan tanggung jawab masing-masing 

instansi terkait. 

d) Mencakup analisis rinci tentang kebutuhan regulasi, alternative yang diuji, 

serta dampak keseluruhan dari regulasi 

e) Proses konsultasi wajib yang dikomunikasikan hasilnya 

f) Adanya regulatory assessment office yang menetapkan standard kualitas, 

metode analisis yang umum bagi proses RIA. 

g) Adanya Regulatory Audit Bureau yang melakukan review terhadap 

implementasi RIA guidelines. 

 

5) Pilar RIA 

a) Justifikasi 

Identifikasi yang jelas terhadap problema social, ekonomi dan lingkungan 

yang spesifik dan suatu justifikasi atas nilai dan efektivitas intervensi 

Pemerintah. 

b) Konsultasi 

Konsultasi yang ekstensif dan transparan dengan stakeholders untuk 

memperluas perdebatan public tentang intervensi Pemerintah untuk 

mengidentifikasi biaya dan manfaat dari draft/usulan regulasi dan untuk 

meminimalkan resiko dari “regulatory capture”. 

c) Analisis 
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Analisis yang sistematik dan empirik dari biaya dan manfaat, serta 

alternatif yang memperhatikan dampak dalam dunia nyata dari strategi 

regulasi terhadap para pemangku kepentingan, kesehatan masyarakat, 

keselamatan dan lingkungan. 

d) Maksimalisasi Net Benefit secara keseluruhan 

Suatu fokus untuk mencapai solusi regulasi yang mampu memaksimalkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

e) Konsistensi 

Penggunaan prosedur operasi yang umum dan standard untuk menjamin 

konsistensi analisis atas seluruh bagian Pemerintahan. 

f) Akuntabilitas 

Komunikasi yang jelas dan terstruktur terhadap pengambil putusan tentang 

konsekuensi memilih tujuan atau strategi regulasi yang khusus. 

6) Pengembangan RIA dalam Jangka Panjang 

a) Menuju ke arah kebijakan pengelolaan regulasi tunggal (Single Regulatory 

Management Policy) 

b) Diterapkan pada berbagai tingkatan regulasi 

c) Pengembangan pedoman RIA yang meliputi: metode; peran utama dan 

tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait. 

d) Setiap RIA harus mencakup analisis rinci tentang kebutuhan, alternatif 

yang uji-kaji, serta dampak keseluruhan dari regulasi 

e) Mengharuskan proses konsultasi wajib terhadap masyarakat serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan. 
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f) Pembentukan sebuah kantor penilai/pengkaji regulasi (regulatory 

assessment office/RAO) yang berfungsi menetapkan kualitas, metode 

analisis yang umum bagi proses RIA. 

g) Mengembangkan suatu biro audit regulasi (regulatory audit bureau/RAB) 

yang berfungsi melakukan review terhadap implementasi pedoman RIA. 

7) Manfaat Utama RIA bagi Pengambil Putusan 

a) Kemampuan mengidentifikasi alternatif terhadap regulasi 

b) Memahami biaya dan manfaat yang sesungguhnya dari regulasi 

c) Maksimalisasi manfaat dari regulasi 

d) Mencegah kegagalan regulasi 

e) Memperbaiki desain regulasi 

f) Memperbaiki proses konsultasi 

g) Menciptakan akuntabilitas regulator 

h) Menciptakan cultural shift 

8) Berbagai Kelemahan Ria yang Teridentifikasi 

a) Prosedur yang relatif rinci memerlukan pelatihan khusus bagi 

penggunanya, terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif 

dengan kuantitatif 

b) Untuk melaksanakan RIA atas satu peraturan membutuhkan waktu yang 

relatif cukup lama (kurang lebih 3 bulan) sehingga tidak praktis untuk 

melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah regulasi yang cukup banyak 

c) Memerlukan pembenahan dari sisi kelembagaan secara fundamental dan 

harus dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan 
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d) Memerlukan keberanian untuk mereformasi sistem regulasi nasional 

 

2.2.8.2 Regulatory Mapping (RegMap) 

1) Pengertian 

RegMAP adalah sebuah alat bantu untuk memetakan dan mengkaji 

regulasi-regulasi pada tataran Proses RegMAP meliputi inventarisasi atas 

peraturan perundang-undangan yang berdampak pada rantai nilai tertentu dalam 

upaya untuk menentukan regulasi-regulasi yang paling bermasalah yang 

memerlukan kajian lebih lanjut dengan kemungkinan direformasi 

(diperbaiki/direvisi, dicabut/digoulotin, diperkuat pelaksanaannya). Tiga (3) 

proses utama dalam kegiatan RegMAP adalah inventarisasi (inventory), review, 

dan analisis (analysist). 

2) Tujuan 

Untuk dapat mengarahkan pada penyederhanaan ataupun penghapusan 

regulasi-regulasi bermasalah. Namun dampak yang lebih kuat dan mendasar 

adalah pelembagaan (institusionalisasi) teknik dan proses kajian regulasi, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, Pemerintah dapat 

menjadi regulator yang lebih bijaksana dan fasilitator pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik dalam mengurangi beban regulasi; asosiasi dunia usaha akan 

dapat menjadi lebih efektif dan menjadi pendorong yang lebih berpengetahuan 

untuk reformasi regulasi, dan suatu negara dapat meningkatkan daya saing 

internasionalnya. 
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3) Metodologi 

Pada dasarnya metode RegMAP mengadopsi proses RIA, oleh karena itu 

elemen-elemen utama dari analisa RIA diterapkan untuk mengembangkan 

metode-metode penyaringan (filtering). 

Metode dimaksud meliputi: 

a) Aplikasi dari sejumlah pernyataan yang berbasis RIA seperti: tujuan, 

substansi, dan perkiraan dampak dari sebuah regulasi; 

b) Penggunaan berbagai metode konsultasi (focus group discussion/FGD, 

survey perusahaan dan nara sumber/pakar) untuk membantu 

mengidentifikasi dan mengkaji regulasi-regulasi yang kemungkinan 

bermasalah. 

4) Tahapan 

Secara garis besarnya pelaksanaan kegiatan RegMAP meliputi lima (5) 

tahapan, yaitu: perencanaan, pemetaan, review, pelaporan dan pelembagaan. 

Keberhasilan pelaksanaan RegMAP sangat tergantung kepada proses 

perencanaan yang matang yang meliputi semua aspek dan tahapan kegiatan. 

Pada tahap Pemetaan, dilakukan kegiatan Konsultasi, Pengumpulan Regulasi 

dan Konstruksi Bank Data. Kegiatan konsultasi dilakukan melalui FGD dengan 

stakeholders. Sedangkan pengumpulan regulasi dan Konstruksi Bank Data 

dilakukan terhadap sektor tertentu yang merupakan mata rantai nilai, yang 

meliputi regulasi baik pada tataran vertikal maupun horizontal. 

Tahapan Review dilakukan dengan menggunakan beberapa filter. Filter-

filter tersebut diformulasikan berdasarkan klasifikasi informasi yang dihasilkan 
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dari proses konsultasi dengan stakeholders yang menghasilkan beberapa kategori 

tematik. Filter-filter yang digunakan untuk melakukan review dan menyaring 

regulasi disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbasis RIA yang masing-

masing diberi bobot dan alasan pendukung. Beberapa pertanyaan standar 

biasanya meliputi, namun tidak terbatas pada: ada/tidaknya rujukan regulasi, 

efektivitas pelaksanaannya, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dampak regulasi 

yang dapat diidentifikasi, urutan prioritas regulasi dalam perspektif stakeholders, 

dan lain-lain. Sementara itu pada filter berikutnya difokuskan pada pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas regulasi, seperti: tujuan dari 

intervensi (kejelasan tujuan, justifikasi dari aspek kepentingan publik, aspek 

proporsionalitas), alternatif regulasi (alternatif non-regulasi yang tersedia, 

minimum costcompliance), komunikasi (kejelasan bahasa, aksesibilitas), 

kepatuhan (pihak-pihak terkait, kelaikan pelaksanaan), serta dampak terhadap 

bisnis terkait. Hasil proses review melalui proses filter tersebut diharapkan akan 

memangkas regulasi menjadi jumlah yang sangat kecil tapi dianggap paling 

bermasalahan. Hasil proses review sebagaimana digambarkan di atas, 

selanjutnya dilaporkan dengan menarik beberapa permasalahan umum yang 

ditemukan dalam regulasi. Demikian pula diidentifikasi berbagai tantangan yang 

mungkin dihadapi untuk diambil pelajaran yang berharga daripadanya. Yang 

penting dari hasil pemetaan dan analisis regulasi adalah upaya pelembagaan 

secara sistematis mengenai pengembangan regulasi yang baik melalui proses 

reformasi regulasi. 
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5) Kelebihan 

a) Sistematis 

b)  Hal-hal yang bersifat kualitatif dapat menjadi kuantitatif 

c) Fleksibel, dapat diterapkan untuk kepentingan review terhadap regulasi 

sesuai kebutuhan 

6) Kelemahanyang teridentifikasi 

a) Hasilnya akan sangat tergantung pada reviewer (tergantung SDM) 

b) RegMap baru diuji cobakan pada satu bidang industri, belum diterapkan 

pada sektor lainnya 

c) Tidak user friendly, membutuhkan waktu untuk mengoperasikan “tool”-

nya. 

 

2.2.8.3 ROCCIPI (Rule, Opportunity, Communication, Interest, 

Process, and Ideology) 

1) Batasan 

Merupakan metode yang bertumpu kepada pemikiran yang mencerminkan 

pengalaman. Metode ini dikembangkan berdasarkan filosofi pemecahan masalah 

yang berada dalam ruang lingkup pragmatisme. Filosofi ini mengajarkan bahwa 

kita hanya “mengetahui” apa yang kita alami saja: “kita dapat menentukan yang 

terbaik terhadap apa yang seharusnya terjadi berdasarkan apa yang kita ketahui”. 

Tidak hanya kepandaian, tetapi pengalaman yang digabung dengan pemikiran 

yang mencerminkan cara penyelesaiannya. 

2) Empat (4) Langkah dalam Metodologi Pemecahan Masalah 
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a) Mengenali permasalahannya 

b) Mengusulkan dan menjamin penjelasannya 

c) Pengusulan solusi 

d) Memantau dan menilai pelaksanaan 

3) Pengelompokan Teori Perundang-undangan 

a) Faktor Subjektif 

b) Faktor Objektif 

4) Kritreria dan Langkah-langkah dalam perancangan Solusi Masalah 

Perundang-undangan 

a) Kriteria pemecahan solusi yang terbaik: 

 Berangkat dari logika pemecahan masalah 

 Berangkat dari kenyataan yang sulit 

b) Membuat Pilihan-pilihan awal 

 Menghindari “pemadatan” dari rancangan peraturan 

 Melakukan pendekatan sejarah dan menempatkannya secara tepat 

 Melakukan analisis perbandingan dengan aturan serupa (termasuk di 

negara lain) 

c) Mengembangkan pilihan atau alternatif solusi yang potensial atas masalah 

yang dihadapi yang bersumber pada: 

 Perbandingan dan pengalaman negara lain 

 Bacaan ilmiah 

 Gagasan sendiri 

d) Tindakan-tindakan yang mendorong ke arah penyesuaian 
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 Dari sanksi kearah tindakan-tindakan yang mendorong kearah 

penyesuaian 

 Rangkaian tindakan yang mendorong kea rah penyesuaian 

 Tindakan langsung berupa: hukuman, ganti rugi, imbalan dan mengubah 

pandangan. 

e) Menjelaskan usulan pemecahan solusi 

f) Menunjukkan bahwa rancangan regulasi akan terbukti berlaku efektif, 

dengan mengidentifikasi sebab-sebab perilaku bermasalah serta 

pemecahannya yang diurai rinci dalam rancangan regulasi melalui analisis 

atas: peraturan, kesempatan, kemampuan, proses, komunikasi, kepentingan 

dan ideologi. 

g) Mempertimbangkan kemungkinan akibat dan manfaat suatu rancangan 

regulasi: 

 Kemungkinan pengaruh yang berbeda 

 Membuat perkiraan kualitatif 

h) Sistem pemantauan dan umpan balik 

5) Kelebihan 

a) Rasional 

b) Faktual 

c) Hasilnya teruji denganpengalaman dan pengetahuan 

6) Kelemahan yang Teridentifikasi 
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Metode ini lebih efektif dalam proses penyusunan peraturan perundang-

undangan, namun belum tentu efektif dalam proses mereview peraturan 

perundangan yang sudah ada. 

 

2.2.8.4 Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) 

1) Batasan 

MAPP adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk memetakan, 

mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap peraturan yang diindikasikan 

atau berpotensi menghambat laju pembangunan di berbagai bidang (existing 

regulation) atau membantu melakukan kajian terhadap kualitas dari sebuah 

rancangan peraturan baru (future regulation). Peraturan yang diindikasikan atau 

berpotensi menghambat laju pembangunan adalah peraturan perundangundangan 

yang diindikasikan bermasalah atau borpotensi bermasalah dalam penerapannya, 

seperti peraturan yang memiliki ketentuan yang diindikasikan: (1) konflik, (2) 

inkonsisten, (3)multitafsir dan (4) tidak operasional. 

1. Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan 

dengan peraturan lainnya, misalnya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok--pokok Agraria dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terkait dengan 

Hak Guna Usaha atas Tanah. 

2. Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten 

(inkonsisten), misalnya: Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 19 ayat (3) 

UU Nomor 25 Tahun 2004: “RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah 

dilantik”. Sedangkan Pasal 150 ayat (3e) UU Nomor 32 Tahun 2004 

“RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah” 

3. Multitafsir, ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga 

menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta 

sistematika yang tidak jelas. Misalnya: Psl. 14 UU No. 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal, yang menyatakan : Setiap penanam modal 

berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. dst ...‟. 

Penjelasan Psl. 14 huruf (a) menyatakan bahwa ‟ Yang dimaksud dengan 

“kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk 

memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban 

yang ditentukan. Perumusan pasal dan penjelasannya tidak menjawab „hak 

apa saja‟ sehingga potensi terjadinya multi tafsir sangat besar.” 

4. Peraturan yang Tidak Operasional (idle): Berisi informasi tentang 

peraturan yang sudah tidak memiliki daya guna (tidak operasional) atau 

sulit untuk diimplementasikan, namun peraturan tersebut masih berlaku. 

Misalnya: Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

2) Alur Pikir 

MAPP dikembangkan berangkat dari pemikiran bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan Negara maupun pembangunan harus berlandaskan hukum. 
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Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan harus mampu menjaga dan 

mengawal kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk 

mengidentifikasi peraturan yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi 

bermasalah MAPP menggunakan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) 

sebagai bentuk partisipasi publik, yakni secara bersama membahas permasalahan 

peraturan dengan melibatkan stakeholder terkait, yakni K/L pemrakarsa 

peraturan, perguruan tinggi, LSM sesuai dengan bidangnya, tokoh masyarakat 

dsbnya. Hasil akhir dari kegiatan FGD adalah penyusunan rencana tindak 

regulasi. Adapun tahapan-tahapan dari alur pikir ini sebagai berikut: 

1. Menginventarisasi prioritas pembangunan 

2. Merumuskan masalah strategis (perundang-undangan) 

3. Inventarisasi/identifikasi peraturan perundang-undangan 

4. Analisis peraturan perundang-undangan 

5. Rencana tindak berupa reformasi regulasi dalam rangka mendukung 

prioritas pembangunan nasional 

3) Rencana Tindak Regulasi 

Rencana tindak regulasi adalah suatu rencana aksi yang berisi langkah-

langkah konkrit sebagai upaya mengatasi peraturan perundang-undangan yang 

diindikasikan atau berpotensi bermasalah serta menghambat upaya pencapaian 

prioritas pembangunan nasional. Rencana tindak regulasi berbentuk tabletentang 

rencana tindak regulasi sesuai dengan bidang danprioritas pembangunan yang 

akan dilakukan. Rencana tindak regulasi memuat kolom-kolomtentang: 
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a. Peraturan dalam bidang/sektor tertentu yang diindikasikan menghambat 

pencapaian prioritas pembangunan nasional 

b. Analisa/permasalahan 

c. Upaya yang dilakukan 

d. Strategi penyelesaian 

e. Waktu Pelaksanaan 

f. K/L terkait 

g. Tindak lanjut/Rekomendasi 

4) Kelebihan 

a) Sederhana (simple) 

b) Mudah penggunaannya (user friendly) 

c) Akuntabel (accountable) 

5) Kelemahan yang teridentifikasi 

a) Memerlukan kejelasan kewenangan 

b) Belum adanya kesamaan pemahaman tentang urgensi dan metode dalam 

rangka reformasi regulasi 

c) Tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang tidak sama pada SDM, baik 

pada tingkat Pusat maupun Daerah 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Pasal 20 ayat (1) 

UUD 1945 

1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 

2.  UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 

tentangRetribusiPelayananPasar 

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat 

Kabupaten Jeparadalam pembentukan 

Peraturan daerah 

2. Kendala Pemerintah dalam 

Pembentukan Peraturan daerah 

3. Model Pembentukan Peraturan Daerah 

No. 9 tahun 2013 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar 

1.)Partisipasi 

masyarakat 

2.)Faktor partisipasi 

masyarakat 

3.)Pemerintah Daerah 

4.)PembentukanPeratu

ran Daerah 

5.)TahapanPembentuk

anPerda 

6.)Teori dan konsep 

retribusi pelayanan 

pasar 

7.)Model 

pembentukan perda 

 Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

kabupaten Jepara dalam pembentukan perda 

Dokumentasi 

Wawancara 

Terwujudnya partisipasi masyarakat 

Kabupaten Jepara yang tinggi dalam 

pembentukan Peraturan Daerah 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/node/21/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/node/21/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/node/21/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0221451aa6b/nprt/1060/uu-no-27-tahun-2009-majelis-permusyawaratan-rakyat,-dewan-perwakilan-rakyat,-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0221451aa6b/nprt/1060/uu-no-27-tahun-2009-majelis-permusyawaratan-rakyat,-dewan-perwakilan-rakyat,-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0221451aa6b/nprt/1060/uu-no-27-tahun-2009-majelis-permusyawaratan-rakyat,-dewan-perwakilan-rakyat,-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0221451aa6b/nprt/1060/uu-no-27-tahun-2009-majelis-permusyawaratan-rakyat,-dewan-perwakilan-rakyat,-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. 

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti 

berdasarkan system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2007:42). 

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian di Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian itu sendiri 

diartikan sebagai sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan 

sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 

Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses 

penelitian. “Penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan 

(ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data 

empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang 

sama” (Rianto Adi, 2010:2). 

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua (1991) 

adalah: “penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; atau kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 

hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. 
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“Penelitian adalah berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis 

persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta” (Koentjaraningrat dan Emmerson, 1983:265 dalam Rianto Adi, 

2010:2) . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan 

pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala 

yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam 

penelitian kualitatif, maka alat instrumen penelitiannya merupakan pedoman dan 

teknik mengumpulkan data (Burhan Ashofa, 2010:57). 

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh 

data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun 

metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Metode 

Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum 

dengan menggunakan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau 

empiris adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 

hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono 

Soekanto, 2007:51). 

Menurut Marzuki penelitian hukum sosiologis adalahpenelitian hukum 

yang memperoleh data dari sumber data primer. (Marzuki, 2002 : 23). Penelitian 

hukum sosiologis atau socio legal research adalah penelitianhukum yang 
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dilakukan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya 

dengan kemungkinan dipergunakan semua metode dan teknik yang 

lazimdipergunakan di dalam penelitian ilmu sosial. (Soerjono Soekanto, 2007 :15) 

. 

”Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang atau pelaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik utuh” (Moleong dan Lexy J , 2007 :5). 

Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah “penelitian yang didasarkan 

pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci, 

definisi ini lebih melihat perspektif emik/segala sesuatu dilihat berdasarkan 

kacamata orang yang diteliti” (Burhan Ashofa, 2010 : 23). 

Sifat dari penelitian ini adalah kausal komperatif yang dimana penelitian 

ini merupakan, suatu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan ada hubungan sebab akibat antar satu masalah yang ada dengan 

masalah lain dengan cara pengamatan. Kemudian mencari kembali faktor-faktor 

yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan 

perbandingan di antara data yang terkumpul melalui penelitian 

(Sugiyono,2005:10). 

Pasal 354 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

terdapat ketentuan bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana 

menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

masyarakat. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan 



51 
 

 
 

aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan 

pengembangan kapasitas masyarakat. Mengembangkan pelembagaan dan 

mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan 

organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif. 

Pasal 187 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan partisipasi masyarakat yang dimaksud ialah penyusunan Perda dan 

kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan 

Daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah dan penyelenggaraan 

pelayanan publik. Pasal 187 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjelaskan Partisipasi Masyarakat yang dimaksud ialah konsultasi 

publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, keterlibatan 

lain sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan. 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus 

diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menyatakan bahwa 

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan 

daerah. 

Partisipasi masyarakat sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan 
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peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi 

pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada 

kenyataannya, retribusi pelayanan pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan 

oleh masyarakat pengguna jasa pasar. Beberapa pasar di Kabupaten Jepara  masih 

terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non 

fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya 

dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Kabupaten Jepara. Kondisi-

kondisi pasar di Kabupaten Jepara saat ini misalnya; masih kurangnya frekuensi 

penyapuan/pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, masih 

seringnya terjadinya banjir jika musim penghujan tiba sehingga kondisi jalan 

menjadi becek. Selain itu terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima yang tidak 

tertib. 

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan 

mampu menciptakan atau menemukan konsep serta memecahkan atau 

menemukan permasalahan yang timbul, mulai dari pelaksanaan, pengawasan, dan 

faktor–faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat 

Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Namun tidak terbatas pada penggambaran 

norma-norma hukum positif saja. Metode berfikir kritis juga digunakan untuk 

menelaah konsep-konsep positif tersebut dengan melihat fakta sosial yang ada. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, 

tetapi dilakukan berdasarkan presepsi seseorang terhadap adanya masalah. 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus (Moleong dan 

Lexy J, 2007:92). 

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penilitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian 

adalah: 

1. Model Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah No.9 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayana Pasar di Kabupaten Jepara 

2. Kendala Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan 

Daerah No.9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 

Jepara 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang informasi Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Pasar. Maka penulis 

memutuskan perlu dalam penelitian hukum ini dengan pendekatan yuridis 

sosiologis yang ditunjang dengan meneliti secara langsung ke instansi atau badan 

yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Sehingga penulis memutuskan 

lokasi penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini adalah di DRPD 

Kabupaten Jepara dengan Bapak Aris Isnandar, Bagian Hukum Pemerintah 

Daerah Kabupaten Jepara dengan Bapak Abdul Khalim, Dinas Koperasi UMKM 
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dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara dengan Bapak Musthakim selaku Kepala 

Bidang Pengelolaan Pasar, Pengurus Paguyuban Pasar Kabupaten Jepara dengan 

Bapak Bawono. Alasan mendasar peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Jepara 

dikarenakan tidak puasnya masyarakat pedagang pasar Kabupaten Jepara terhadap 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 

dan Lexy J, 2007:157). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan 

dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau 

dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang 

bersangkutan (Marzuki, 2002:55). 

Data primer merupakan data yang bersumberkan dari informasi pihak-

pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. 

Sumber data primer adalah kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini 

merupakan sumber data utama. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis. 

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan kegiatan penelitian 
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ini agar mendapatkan informasi yang akurat. Informasi tersebut diperoleh melalui; 

(1) Informan, sumber informasi untuk mengumpulkan data (Burhan Ashofa, 2010: 

22). Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moloeng dan Lexy J, 2007:132). (2) 

Responden, adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, 

untuk tujuan peneliti itu sendiri” (Burhan Ashshofa, 2010:22). 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti berusaha mencari 

informasi dari para informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 

sebagai berikut.  

1. Pejabat Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Jepara dalam hal ini ialah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Bapak 

Musthakim.  

2. Pejabat dan petugas pemungut retribusi pasar Cabang Dinas Pasar Jepara 1 

(satu) Kabupaten Jepara dalam hal ini ialah Bapak Bawono.  

3. Pejabat Bagian Hukum dalam hal ini ialah Bapak Abdul Khalim. 

4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara dalam hal ini ialah Bapak Aris 

Isnandar. 

3.5.2 Data Sekunder 

Marzuki (2002:56) data sekunder adalah data yang bukan diusahakan 

sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari 

tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang 

bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. 
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Dokumen atau arsip yang akan digunakan adalah dokumen resmi yang di 

keluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan 

retribusi pelayanan pasar dan pelayanan publik yang diberikan. Dokumen yang 

dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah:  

a. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.  

b. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah. 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber 

didalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi 

pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan 

perundang-udangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, 

maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, 

kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam 

penelitian ini. 

Wawancara akan dilakukan secara mendalam dengan informan dari Dinas 

Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, DRPD Kabupaten 

Jepara, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Pengurus 

Paguyuban Pasar Kabupaten Jepara. Pengumpulan data juga dilakukan dengan 

cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data tertulis, terutama yang berupa arsip-
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arsip, dukomen resmi, buku-buku, atau data-data statistik yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Alat yang digunakan pertama yaitu dengan menyiapkan model pedoman 

wawancara yang meliputi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk 

mengambil data dari narasumber dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang 

diperiksa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan 

ini adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Metode Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. (Burhan, 2010:59). 

Metode wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak 

Musthakim selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara yang 

telah menggagas Perubahan Biaya Retribusi Pelayanan Pasar, Bapak Bawono 

selaku Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar yang menjadi penyambung lidah 

dari pedagang pasar. Wawancara tersebut dilakukan dengan pembicaraan secara 

informal, karena hubungan antara peneliti dan yang menjadi objek penelitian 

dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan 

seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan yang 

ditemukan waktu melakukan penelitian adalah ketika peneliti berusaha mencari 

informasi di Dinas Koperaasi UMKM dan Pengelolaan Pasar yang bertanggung 

jawab atas penggagas kenaikan retribusi pelayanan pasar yaitu Bapak Khalim 

selaku kepala Bidang Pengelolaan Pasar, di sini peneliti awalnya sangat sulit 

mendapatkan informasi. Namun, karena bantuan dari Bapak Abdul Khalim 
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selaku Kepala Bagian Hukum beliau yang menghubungi pihak Dinas Koperaasi 

UMKM dan Pengelolaan Pasar untuk memberikan informasi yang di perlukan 

peneliti. Selebihnya tidak ada kendala lain yang dijumpai oleh peneliti. 

3.6.2 Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun film yang digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan bahkan meramalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Moleong 

dan Lexy J, 2007:216-217). Metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data dengan jalan mengambil sumber dari dokumen-

dokumen di tempat penelitian. 

 

3.7 Validitas Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengujian 

keabsahan data. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong dan Lexy J 2007:330). Menurut 

Denzin sebagaimana dikutip Moleong (2006:330-331) membedakan empat 

macam triangulasi “yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi 

penyidik, dan triangulasi teori”. Keempat triangulasi itu dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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3.7.1 Triangulasi dengan sumber 

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan 

keabsahan atau validitas data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 

kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan 

menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri 

(2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada 

akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar 

dan beretika”. 

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri 

dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) yakni: 

 “1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut 

Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. 

Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai dan mempertunujukan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti. 

2. Keteralihan (transferability) 

3. Kebergantungan (dependabiliy)  
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Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, 

yaitu bila ditiadakan dua atau bebrapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama 

dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat 

sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia 

sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh. 

4. Kepastian (confirmability)  

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya 

harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang. Selain itu, 

dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut William 

Wiersma dalam Sugiyono (2007:372): 

“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses to a 

sufficiency of the data according to the convergence of multiple data 

collection procedurs”. Diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi 

dapat kelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi sumber, 

triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. 

 

Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data dengan 

pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-

masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data 

menggunakan metode triangulation observers. Selanjutnya pendekatan triangulasi 

dilakukan menurut : 

1. Sudut pandang Pejabat Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar; 

2. Menurut sudut pandang Anggota DPRD Kabupaten Jepara 

3. Sudut pandang yang menjadi Objek Penelitian yaitu warga Pedagang Pasar 

Jepara 1 (satu) 

4. Sudut pandang Pejabat Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kab. Jepara 
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Bagan 3.2 : Perbandingan Sumber Data 

 

3.8 Analisis Data 

 Menurut Lincoln dan Guba (Moleong dan Lexy J, 2007 :75) untuk 

memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf 

kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak credibility 

dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (triangulation). 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data ini (Moleong dan Lexy J 2007:178). Proses pemeriksaan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil 

wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. 

 Menurut Patton dalam Moleong (2007:178), triangulasi dengan sumber 

dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

Dokumentasi 

Sumber Data 

Hasil Wawancara DinasKoperasi UMKM 

danPengelolaanPasar 

BagianHukumPemerintah Daerah 

KabupatenJepara 

PengurusPaguyubanPasar

KabupatenJepara 

Sekretariat DPRD 

KabupatenJepara 
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b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadaan dan perspkektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

 Data yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode 

analisa kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis 

data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau 

teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk memperoleh data dan 

informasi dalam mencapai kejelasan tentang efektifitas perjalanan dinas luar 

negeri pejabat dan pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 Peneliti setelah selesai melakukan penelitian haruslah melihat dan 

memeriksa kembali data-data yang diperoleh. Menurut Marzuki (2002:73) peneliti 

harus memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, 

konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun 

keragaman data yang diterima oleh peneliti.  
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Berikut ini adalah analisis data kualitatif: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Milles dan Huberman (2007: 20) 

Menurut Milles, langkah-langkah menganalisis data adalah:  

1. Pengumpulan Data 

 Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

wawancara, dan dari dokumentasi.  

2. Reduksi Data 

Menurut Mathew B Miles (1992:16), reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

Dari pengumpulan data diperoleh baik dari hasil wawancara, dan dokumentasi 

kemudian direduksi dan dimasukkan kedalam pola kategori, fokus, atau tema 

yang sesuai. 

3. Penyajian Data  

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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Hasil reduksi data tersebut kemudian disajikan secara tertentu untuk 

masing-masing pola atau tema yang hendak dipahami atau dimengerti duduk 

persoalannya. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan awal dari hasil 

pemahaman dan pengertian tersebut. Menurut Mathew B Milles (1992:17), sajian 

data adalah kesimpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data  

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung (Mathew B Milles,1992:19). Dalam penarikan kesimpulan ini, 

didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian. 

  Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis 

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi 

penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab 

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah merupakan produk suatu aturan di daerah yang dibuat 

oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Peraturan Daerah bersifat mengingat dan 

memaksa kepada semua elemen masyarakat untuk mematuhinya.  Produk Perda 

yang dihasilkan di Kabupaten Jepara dari Tahun  1960 sampai Tahun 2015 

mencapai 200 buah Perda (Sekda, Pemda Jepara, 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Khalim, S.H., M.M., kepala 

bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara menyatakan bahwa tingkat 

partisipasi masyarakat pada kisaran 70-80 persen. 

Menurut arsip-arsip di bagian hukum, angka partisipasi masyarakat di 

kisaran 70-80%, dan tidak lebih dari itu. Dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir partisapasi masyarakat turun sekitar 55-60%. Itu dikarenakan 

fasilitas dari kegiatan sosialisasi itu hanya apa adanya. Dicetuskan baru 

Tahun 2016, ketika sosialisasi Perda apapun setiap kepala diberi uang 

transport Rp 50.000 (Wawancara, 28 Maret 2016). 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 

Kabupaten Jepara dalam pembentukan Perda sudah tergolong cukup tinggi, 

namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan tingkat 

partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda. Ada indikasi bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat yang menurun dan tingginya sikap acuh tak acuh dari 

masyarakat.  
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Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Aris Isnandar, S.T, menyampaikan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda tergolong rendah. 

Yo, nek neng Jepara iki, nek masalah pembentukan Perda, masalah sosialisasine, 

terbilang rendah. Gara-garane itu, kesadaran masyarakat Jepara minim. Minimnya 

terhadap suatu perubahan yang digagas oleh pemerintah. Mungkin faktore kuwi, 

Jepara kuwi wong pinggir pesisir. Terus yang kedua itu, wong Jepara kuwi, 

orientasinya bukan kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat. Orientasinya itu 

berbisnis, uang. Nek neng Jepara kuwi, orangnya itu gak bisa dijak formalitas. 

Orangnya suka yang praktis. Masyarakat Jepara ora nggubris, pemerintah daerah 

ngopo wae sak karepe (Wawancara, 28 Maret 2016). 

Wawancara dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Jepara tersebut menunjukkan 

bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Jepara terhadap kebijakan dari Pemerintah karena 

adanya penurunan kepedulian masyarakat. Faktor ekonomi yang menyebabkan mayarakat 

cenderung tidak peduli dengan kebijakan pemerintah.  

Secara geografis, jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2013 berdasarkan 

hasil proyeksi adalah sebanyak 1.153.213 jiwa yang terdiri dari 575.043 laki-laki (49,86%) 

dan 578.170 perempuan (50,14%), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di 

Kecamatan Tahunan (109.550 jiwa atau 9,50%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat 

di Kecamatan Karimunjawa (9.016 jiwa atau 0,78%) (BPS Kabupaten Jepara, 2015). 

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2013, kepadatan penduduk 

Kabupaten Jepara mencapai 1.148 jiwa per km. Penduduk terpadat berada di Kecamatan 

Jepara (3.439 jiwa per km
2
). Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten 

Jepara termasuk dalam usia produktif (15.64 tahun) sebanyak 776.665 jiwa (67,35%) dan 

selebihnya 306.004 jiwa (26,53%) berusia di bawah 15 tahun dan 71.544 jiwa (6,20%) 

berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) 

Kabupaten Jepara adalah 486,11 (BPS Kabupaten Jepara, 2015). 

Kabupaten Jepara memiliki beberapa keunggulan komparatif antara lain jumlah 

tenaga kerja sektor industri mebel sangat besar, sedangkan keunggulan kompetitifnya antara 

lain kualitas produk industri yang sudah dikenal di manca negara. Jenis industri yang 
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berkembang dan merupakan komoditi unggulan, antara lain kerajinan mebel, tenun ikat troso, 

konveksi, keramik/gerabah.  Potensi dan perkembangan industri meubel di Kabupaten Jepara 

yang paling menonjol adalah di Kawasan Tahunan, yang ditunjukkan dengan keberadaan 32 

industri besar, 196 industri sedang dan 1.973 industri Iced yang tersebar di seluruh 

desa.Selain itu, di Kabupaten Jepara juga banyak terdapat tempat pariwisata yang sangat 

memikat wisatawan, sehingga sektor ini juga selama ini memberikan kontribusi yang cukup 

baik bagi pendapatan daerah. (Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Jepara. 2007). Unggulan pertama di Kabupaten Jepara adalah industri pengolahan. Kemudian 

sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran hampir menduduki urutan 

berikutnya.  

Berdasar hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketiga sektor yaitu sektor industri 

pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan andalan 

utama Kabupaten Jepara saat ini karena kontribusinya cukup besar. Penduduk Kabupaten 

Jepara mempunyai suatu pencaharian yang beraneka ragam. Mata pencaharian dibidang 

industri menempati jumlah angka tertinggi.Sedangkan pendudukyang bermata pencaharian di 

bidang bangunan dan perhubungan, jasa lebih sedikit dibanding dengan jumlah di bidang 

industri serta pertanian.  

Tabel 4.1  

Distribusi Penduduk Ditinjau dari Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. Di bidang pertanian 86.645 

2. Di bidang pertambangan atau penggalian 772 

3. Di bidang industry 209.147 

4. Di bidang listrik, gas dan air 1.060 

5. Di bidang perdagangan 78.895 

6. Di bidang keuangan 2.124 

7. Di bidang jasa 29.606 
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8. Di bidang komunikasi 19.585 

9. Di bidang bangunan 19.809 

 Jumlah 447.990 

Tabel data di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk 

Kabupaten Jepara adalah di bidang industri sejumlah 209.147 orang, bidang pertanian 

86.645, bidang perdagangan 78.895, sedangkan bidang pertambangan atau penggalian 772, 

bidang jasa 29.606, bidang keuangan 2.124, bidang listrik, gas dan air 1.060, bidang 

komunikasi 19.585 danbidang bangunan 19.809. 

Kondisi geografis sosial tersebut menunjukkan bahwa persaingan ekonomi yang ketat 

menyebabkan orientasi masyarakat cenderung pada bagaimana upaya mereka untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga menganggap bahwa urusan pemerintah adalah 

urusannya masing-masing, sedangkan urusan masyarakat adalah mencari ekonomi sendiri. 

Seperti yang diungkapkan dengan salah satu masyarakat pedagang pasar tentang 

tanggapannya terhadap pemerintah. Apa pemerintah nanggung panguripanku, nek ora kerja 

yo keluargaku yo orang mangan (Wawancara, Kasripah, 24 Maret 2016) 

 

4.2 Model Partisipasi 

4.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda di Kabupaten Jepara 

Keuangan daerah merupakan sumber utama untuk pembangunan dan pemberdayaan 

daerah.Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah 

penerimaan keuangan dari hasil pungutan retribusi daerah.Dengan retribusi ini pemerintah 

dapat mengadakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas 

pemerintah baik itu yang berupa barang maupun jasa.Namun pemerintah juga tidak boleh 

seenaknya saja memungut retribusi bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah harus menetapkan 

tentang tarif retribusi itu dan jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan 

retribusi itu. Jika kedua hal ini berjalan baik maka impian pemerintah untuk mensejahterakan 
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rakyatnyapun akan terwujud. Seperti yang dirasakan oleh para pedagang yang menjadi 

pengguna jasa pelayanan umum dari pemerintah berupa pelayanan ijin dan pemakaian 

bangunan pasar maupun penggunaan fasilitas umum yang ada di pasar. 

Pembentukan perda No 9 Tahun 2013 ini untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, khsususnya pelayananterhadap pedagang pasar dan untukmenggali sumber 

pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Kabupaten Jepara maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi 

sumber-sumber pendapatan yang ada. Perkembangan ekonomi yang semakin maju, 

masayarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk masyarakat 

pedagang yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk 

meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga pemerintah 

Kabupaten Jepara melalui pertimbangan dari berbagai pihak merespon  keinginan masyarakat 

pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan menggali sumber-sumber pendanaan yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. 

Dengan adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat pedagang maupun 

pembeli tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, sehingga 

berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk selalu berbelanja di pasar tradisional 

yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Keamanan dan kenyamanan 

tersebut akan mampu memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung 

tombak perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif 

pelayanan pasar. 

Pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 merupakan perda hasil perubahan dari Perda 

No 10 tahun 2010.Point penting dalam perubahan tersebut berkaitan dengan struktur dan 

besarnya tarif retribusi daerah.Struktur tarif dan besarnya retribusi pelayanan pasar pada 

Perda No 9 tahun 2013 lebih rinci dibandingkan perda sebelumnya. Pada Perda No 10 tahun 
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2010 terdapat 16 item jenis retribusi pasar sedangkan pada Perda No 9 tahun 2013 terdapat 

20 item jenis retribusi pelayanan pasar. Menurut penuturan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Jepara memberikan penjelasan bahwa perubahan Perda tersebut karena biaya 

retribusi pelayanan pasar yang sudah ada kurang sesuai dengan kondisi perekonomian 

sekarang.Di samping itu, dibandingkan dengan kabupaten lainnya, retribusi pasar di 

Kabupaten Jepara sangat tertinggal. 

Retribusi pelayanan pasar pada Perda no 9 tahun 2013 memuat tiga hal pokok yaitu 

retribusi pelayanan pada pada: 1) fasilitas pasar, 2) aktivitas berjualan dan 3) aktivitas 

lainnya.  

Jenis retribusi pelayanan pasar pada fasilitas pasar diperoleh dari retribusi bongkar 

muat barang dagangan menggunakan kendaraan, kamar mandi/WC/Toilet, penjualan unggas, 

penjualan ternak, penjualan pakai mobil keliling dan penjualan memakai sepeda. Hanya ada 

beberapa item saja jenis retribusi pada bagian ini yang ada pada Perda sebelumnya yaitu 

retribusi penjualan unggas, ternak dan retribusi untuk kamar mandi dan toilet. 

Tabel 4.2  

Perbandingan Jenis Retribusi Pelayanan Pasar pada Fasilitas Pasar antara Perda No 9 Tahun 

2013 dan Perda No 10 Tahun 2010 

Jenis Retribusi 

 

Uraian 

 

Satuan 

 

Perda No 9 tahun 

2013 

Perda No 10 

Tahun 2010 

Kelas Kelas 

A B C A B C 

Bongkar muat  

  

  

Truck bongkar/ 

muat 

3000 2500 2000 - - - 

Pick up 2500 2000 1500 - - - 

Motor roda 3 500 500 500 - - - 

Kamar 

mandi/WC/Toilet 

  

Mandi/ hajat 

besar 

Per 1 kali 
1500 1500 1500 1000 1000 1000 

Hajat kecil 1000 1000 1000 500 500 500 

Penjualan unggas Unggas ekor/per 400 350 300 200 200 200 
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dan ternak 

  

  

Sapi, kerbau, 

kuda 

hari 
2500 2500 2500 2000 2000 2000 

Kambing 

domba 
1500 1500 1500 1000 1000 1000 

Penjualan pakai mobil keliling 

  

mobil/per 

hari 
2000 2000 2000 - - - 

Penjualan pakai sepeda motor 

  

sepeda/per 

hari 
1000 1000 1000 - - - 

Sumber: Perda No 10 Tahun 2010 & Perda No 9 tahun 2013 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa besaran retribusi pelayanan pasar pada fasilitas 

pasar dari Perda no 9 Tahun 2013 sebagian besar iatmnya mengalami kenaikan Rp 500,00. 

Jenis retribusi yang kedua berdasarkan Perda No 9 Tahun 2013 adalah retribusi 

pelayanan pasar untuk aktivitas berjualan. Ada 7 item yaitu lesehan atau oprokan, tempat los, 

tempat los meja untuk daging, ayam potong, ikan basaj, tahu tempe, kios dalam los, kios 

keliling depan, kios keliling belakang dan usaha yang berkaitan dengan aktivitas pasar. 

Tabel 4.3  

Perbandingan Jenis Retribusi Pelayanan Pasar Untuk Aktivitas Berjualan antara Perda No 9 

Tahun 2013 dan Perda No 10 Tahun 2010 

Jenis Retribusi Satuan 

Perda No 9 tahun 

2013 

Perda No 10 

Tahun 2010 

Kelas Kelas 

A B C A B C 

Lesehan m
2
/hari 250 200 150 250 200 150 

Tempat los m
2
/hari 250 200 150 - - - 

Los meja untuk daging, ayam 

potong, ikan basah, tahu, 

tempe m
2
/hari 400 350 300 - - - 

Kios dalam los m
2
/hari 200 150 125 200 150 125 

Kios keliling depan m
2
/hari 250 200 150 - - - 

Kios keliling belakang m
2
/hari 200 150 125 - - - 

Usaha yang berkaitan dengan per hari 2000 2000 2000 - - - 
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aktivitas pasar 

Sumber: Perda No 10 Tahun 2010 & Perda No 9 tahun 2013 

Tabel 4.3  memperlihatkan bahwa hanya ada dua jenis yang sama besarannya yaitu 

lesehan dan kios dalam los, sedangkan jenis lainnya dirinci secara jelas pada Perda no 9 tahun 

2013 namun pada Perda No 10 tahun 2010 tidak diatur. 

Retribusi pelayanan pasar untuk aktivitas lainnya diatur pada Perda No 9 Tahun 2013 

yaitu terkait dengan sewa lahan kosong untuk promosi, pemasangan spanduk dan 

pemasangan reklame, yang sebelumnya tidak diatur pada Perda No 10 tahun 2010.  

Tabel 4.4 

Perbandingan Jenis Retribusi Pelayanan Pasar Untuk Aktivitas Lainnya Perda  

No 9 Tahun 2013 dan Perda No 10 Tahun 2010 

Jenis Retribusi Satuan 
Perda No 9 tahun 2013 

Perda No 10 

Tahun 2010 

Kelas Kelas 

A B C A B C 

Sewa lahan kosong 

untuk promosi m
2
/hari 10.000 10.000 10.000 - - - 

Pemasangan spanduk m
2
/hari 3.000 3.000 3.000 - - - 

Pemasangan iklan/ 

reklame m
2
/hari 500 500 500 - - - 

Jual beli kios, kios 

dalam los 

 harga 

jual - - - 10% 10% 10% 

Sewa kios, kios 

dalam los 

 harga 

sewa - - - 7% 7% 7% 

Sumber: Perda No 10 Tahun 2010 & Perda No 9 tahun 2013 

Tabel 4.4 juga memperlihatkan bahwa jenis retribusi untuk jual beli maupun sewa 

kios, kios dalam los tidak diatur pada Perda No 9 Tahun 2013. 

Perubahan-perubahan yang terkait dengan struktur dan besarnya retribusi pelayanan 

pasar yang dituangkan dalam Perda No 9 Tahun 2013 tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
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pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pedagang pasar dan untuk 

menggali sumber pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah Kabupaten Jepara.  

Perubahan dari Perda No 10 Tahun 2010  menjadi Perda No 9 tahun 2013 dilakukan 

dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, pembahasan dan pengesahan. Pembuatan Perda 

merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional layaknya sebagai proses 

pemecahan masalah.Langkah pertama yang dilakukan adalah menjabarkan, merumuskan 

masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah merupakan usulan pemecah 

masalah-masalah spesifik yang telah diidenifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya 

usulan pemecah masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga dikaji 

secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar instansi.Data-data empiris 

dari publik yang valid dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pembahasan di 

instansi.Terkait dengan hal ini, pihak Dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Jepara melakukan pengambilan data-data di lapangan atau aspirasi dari masyarakat pedagang 

pasar tentang fasilitas dan pelayanan yang ada dipasar. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, menurut penuturan Kepala Bidang Pengelolaan 

Pasar Kabupaten Jepara diperoleh gambaran bahwa fasilitas dan pelayanan pasar kurang 

layak, seperti kurang bersih dan cenderung kumuh, fasilitas banyak yang rusak.Data tersebut 

dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perubahan biaya retribusi yang dapat dikembalikan 

dalam bentuk penggantian fasilitas pasar.Data lainya adalah pendapatan yang diperoleh dari 

pedagang di pasar tradisional.Dari data-data yang ada digunakan sebagai bahan untuk proses 

pembahasan draft Perda bersama anggota DPRD. 

Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi 

publik. DPRD selaku wakil rakyat kembali akan melakukan seri konsultasi publik dengan 

membuka ruang diskusi dengan berbagai kepentingan yang terlibat, seperti asosiasi, 
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perguruan tinggi dan masyarakat yang langsung terkena dampak dengan diberlakukannya 

peraturan ini. Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja 

sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan oleh UU No 12 tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dengan 

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang mengikuti proses pembahasan draft Perda No 9 

Tahun 2013 menyatakan bahwa pembentukan perda tersebut melibatkan kepala daerah, 

DPRD, dinas koperasi dan pengelolaan pasar, dan paguyuban pedagang pasar (setiap pasar 

mengajukan perwakilannya). Masyarakat yang terlibat dalam pembentukan perda ini sudah 

terwakili oleh pengurus paguyuban pedagang pasar, LSM juga terlibat dalam pembentukan 

perda ini. 

Di saat pembahasan terjadi perdebatan terkait dengan kenaikan biaya retribusi.Dalam 

hal ini masyarakat terlibat secara lisan maupun tertulis, apa yang membuat masyarakat 

merasa keberatan dengan perubahan ini, mereka menyampaikan melalui pengurus paguyuban 

pedagang pasar maupun LSM. Masyarakat sebatas memberikan saran dan masukan terkait 

kondisi di lapangan.Dalam pembentukan perda ini, setiap pasar sudah mewakilkan suaranya 

melalui pengurus paguyuban pedagang pasar masing-masing.Perdebatan terjadi antara 

masyarakat dengan pemerintah daerah, karena perubahan tersebut menurut perwakilan 

pedagang pasar tidak memihak mereka, dan dinilai sangat merugikan. Dari pihak pemerintah 

daerah, telah menjelaskan bahwa alasan perubahan tersebut dikarenakan menyesuaikan 

kondisi perekonomian yang ada. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pedagang pasar dapat 

menerima secara akal sehat, dan ditemukan win win solution antara kedua pihak ini. Hal-hal 

yang diperdebatkan dalam perubahan ini adalah kenaikan biaya retribusi pasar, dan fasilitas-

fasilitas yang dapat menunjang kegiatan jual-beli di dalam pasar. 
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Setelah dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan perwakilan 

Pedagang Pasar, draft Perda No 9 tahun 2013 disyahkan oleh Bupati Jepara tanggal 17 Juli 

2013. 

 

 

4.3.5 Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Perda No 

9 Tahun 2013 

Model  pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar 

mengacu pada model RegMap. Model RegMap merupakan sebuah alat bantu untuk 

memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi pada tataran.  Proses RegMAP meliputi 

inventarisasi atas peraturan perundang-undangan yang berdampak pada rantai nilai tertentu 

dalam upaya untuk menentukan regulasi-regulasi yang paling bermasalah yang memerlukan 

kajian lebih lanjut dengan kemungkinan direformasi (diperbaiki/direvisi, dicabut/digoulotin, 

diperkuat pelaksanaannya). Tiga (3) proses utama dalam kegiatan RegMAP adalah 

inventarisasi (inventory), review, dan analisis (analysist). Pembentukan Perda No 9 tahun 

2013 merupakan proses penggantian Perda sebelumnya yaitu Perda No 10 Tahun 2010 

dengan alasan utama biaya retribusi sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian ketika 

dibandingkan dengan kabupaten lain.  

Model RegMap memiliki tujuan untuk mengarahkan pada penyederhanaan ataupun 

penghapusan regulasi-regulasi bermasalah. Namun dampak yang lebih kuat dan mendasar 

adalah pelembagaan (institusionalisasi) teknik dan proses kajian regulasi, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadi regulator yang 

lebih bijaksana dan fasilitator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam mengurangi 

beban regulasi; asosiasi dunia usaha akan dapat menjadi lebih efektif dan menjadi pendorong 
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yang lebih berpengetahuan untuk reformasi regulasi, dan suatu negara dapat meningkatkan 

daya saing internasionalnya.  

Ditinjau dari tujuannya pembentukan Perda No 9 tahun 2013 serupa dengan dengan 

model RegMap yaitu ingin meningkatkan pelayanan fasilitas pasar, dengan harapan 

perekonomian masyarakat pedagang pasar meningkat. Melalui Perda tersebut pemerintah  

daerah mengambil berperan sebagai pengambil kebijakan dan fasilitator pertumbuhan 

ekonomi. Pemerintah berpikiran bahwa ketika fasilitas dibenahi dan ditingkatkan akan 

meningkatkan kenyamanan proses jual beli di lingkungan pasar, sehingga konsumen akan 

tertarik memanfaatkan pasar sebagai sarana jual beli.  

Metode yang digunakan dalam RegMap antara lain 1) Aplikasi dari sejumlah 

pernyataan seperti: tujuan, substansi, dan perkiraan dampak dari sebuah regulasi; 2) 

Penggunaan berbagai metode konsultasi (focus group discussion/FGD, survey perusahaan 

dan nara sumber/pakar) untuk membantu mengidentifikasi dan mengkaji regulasi-regulasi 

yang kemungkinan bermasalah. Berkaitan dengan metode yang dilakukan pemerintah daerah 

bersama DPRD dalam pembentukan Perda No 9 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar 

sudah mengikuti metode RegMap.  Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi UMKM 

dan Pengelolaan Pasar melalui proses suvey awal tentang fasilitas yang ada, keluhan 

masyarakat pedagang pasar, penghasilan pedagang pasar sebagai acuan dalam perencanaan 

biaya restribusi sebagai subtansi pokok perubahan dari Perda sebelumnya. Proses lanjutannya 

adalah melakukan proses focus group discussion bersama anggota DPRD, pengurus 

paguyuban pasar dan Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar. FGD dilakukan secara 

teoretis ingin menjaring informasi dari berbagai komponen sehingga menajdi sumber dalam 

penentuan biaya retribusi. 

Berkaitan dengan pelaksanaannya, secara garis besarnya melalui lima (5) tahapan, 

yaitu: perencanaan, pemetaan, review, pelaporan dan pelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan 
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RegMAP sangat tergantung kepada proses perencanaan yang matang yang meliputi semua 

aspek dan tahapan kegiatan. Begitu pula dengan perencanaan pembentukan Perda diserahkan 

secara khusus oleh bagian pengelolaan pasar. Susunan draft Perda disusun di bagian ini 

dengan pertimbangan berdasarkan hasil survei lapangan. 

Pada tahap Pemetaan, dilakukan kegiatan Konsultasi, Pengumpulan Regulasi dan 

Konstruksi Bank Data.Kegiatan konsultasi dilakukan melalui FGD dengan stakeholders. 

Sedangkan pengumpulan regulasi dan Konstruksi Bank Data dilakukan terhadap sektor 

tertentu yang merupakan mata rantai nilai, yang meliputi regulasi baik pada tataran vertikal 

maupun horizontal. Proses pemetaan pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 dilakukan pross 

konsultasi melalui FGD bersama stakholders yaitu anggota DPRD, sekrteariat Pemda bagian 

hukum dan pengurus paguyuban pasar.  

Tahapan Review dilakukan dengan menggunakan beberapa filter. Filter-filter tersebut 

diformulasikan berdasarkan klasifikasi informasi yang dihasilkan dari proses konsultasi 

dengan stakeholders yang menghasilkan beberapa kategori tematik. Filter-filter yang 

digunakan untuk melakukan review dan menyaring regulasi disusun berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan berbasis RIA yang masing-masing diberi bobot dan alasan pendukung. Beberapa 

pertanyaan standar biasanya meliputi, namun tidak terbatas pada: ada/tidaknya rujukan 

regulasi, efektivitas pelaksanaannya, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dampak regulasi 

yang dapat diidentifikasi, urutan prioritas regulasi dalam perspektif stakeholders, dan lain-

lain. Sementara itu pada filter berikutnya difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan kualitas regulasi, seperti: tujuan dari intervensi (kejelasan tujuan, justifikasi 

dari aspek kepentingan publik, aspek proporsionalitas), alternatif regulasi (alternatif non-

regulasi yang tersedia, minimum costcompliance), komunikasi (kejelasan bahasa, 

aksesibilitas), kepatuhan (pihak-pihak terkait, kelaikan pelaksanaan), serta dampak terhadap 

bisnis terkait. Hasil proses review melalui proses filter tersebut diharapkan akan memangkas 
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regulasi menjadi jumlah yang sangat kecil tapi dianggap paling bermasalah. Hasil proses 

review sebagaimana digambarkan di atas, selanjutnya dilaporkan dengan menarik beberapa 

permasalahan umum yang ditemukan dalam regulasi. Demikian pula diidentifikasi berbagai 

tantangan yang mungkin dihadapi untuk diambil pelajaran yang berharga daripadanya. Yang 

penting dari hasil pemetaan dan analisis regulasi adalah upaya pelembagaan secara sistematis 

mengenai pengembangan regulasi yang baik melalui proses reformasi regulasi. Hasil diskusi 

dengan anggota DPRD dan bersama pengurus paguyuban pasar digunakan sebagai acuan 

dalam proses perbaikan dan  review sebelum dilembagakan atau disyahkan. 

 

4.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pembentukan Perda No 9 tahun 2013 

Kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 terdiri dari 

kendala intern dan kendala ekstern. 

4.3.1 Kendala Intern 

Birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah belum memberikan ruang bagi publik. 

Meskipun prosedur dalam pembentukan Perda No 9 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan 

pasar  melibatkan berbagai elemen seperti perwakilan pedagang pasar, namun dalam 

prosesnya hanya sebatas formalitas. Konten aspirasi dari masyarakat tidak digunakan sebagai 

pertimbangan. Birokrasi diposisikan sebagai mesin yang hanya bekerja sesuai jalur. Hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kurang matang. Orientasi 

kenaikan retribusi menjadi subtansi perubahan, tanpa memikirkan persaingan pasar antara 

pasar modern dan pasar tradisional. 

Pasar modern yang dapat berdiri secara leluasa dengan perizinan yang mudah secara 

tidak langsung menghilangkan eksistensi pasar tradisional dengan fasilitas yang tidak 

sebanding dengan fasilitas yang pada pasar modern. Kumuh, becek menjadi ciri khas negatif 
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dari pasar tradisional. Akibatnya masyarakat kurang tertarik untuk melakukan transaksi jual 

beli di pasar tradisional. 

Tepat seperti apa yang dikatakan dalam tulisannya Wahanisa (2013:46) : 

Hence, we could see the open green space regulation from the three perspectives. First 

is the substance of the open green space provision which is undoubtedly required in a 

city as a public space having certain functions and purposes.Second is the culture 

ofpeople in the city. The culture of the society in the city is heterogeneus as they 

come from different background of education, job, and diverse culture. As Semarang 

is the capital of Central Java province, there is a need to manage the city for 

accommodating the needs of the people and compromising heteregeneous demands 

from society. 

 

Pemerintah dan DPRD lebih mendominasi dalam pembentukan Perda No 9 Tahun 

2013. Berdasarkan analisis ekonomi, pemerintah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar membuat draft tentang retribusi yang ideal dengan membandingkan 

dengan kabupaten-kabupaten lainya. Karena sikap apatis dari pedagang pasar maka 

digunakan sebagai alasan untuk mempercepat proses pembentukan Perda. Pemerintah 

bersama DPRD membuat draft tentang biaya retribusi yang baru. Agar secara administratif, 

Perda tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke publik, maka perwakilan pedagang pasar 

melalui pengurus paguyuban pasar diadakan rapat, namun aspirasi-aspirasinya tidak 

digunakan sebagai pertimbangan. Proses pengesahan oleh Bupati dilakukan untuk 

melegalkan Perda yang dirancang. 

Setelah Perda disyahkan dan diberlakukan, muncullah gejolak protes dari pedagang 

pasar.Pendekatan dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang pasar dengan memberikan 

informasi, memberikan arahan dengan janji memberikan fasilitas yang lebih baik. 

4.3.2 Kendala Ekstern 

Secara ekstern, kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembentukan perda 

ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Ketika dilakukan proses 

pembahasan, masyarakat pedagang pasar kurang aktif dalam memberikan aspirasinya, sikap 

acuh tak acuh yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah, tidak ada rasa kepercayaan 
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masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat sudah bosan dengan kebijakan pemerintah yang 

tidak memihak kepada rakyat kecil. 

Partisipasi masyarakat pedagang pasar hanya diwakilkan oleh Ketua Paguyuban 

Pasar.Masyarakat pedagang pasar sebagian besar tidak mengetahui tentang Perda, retribusi 

dan manfaat retribusi.Yang mereka tahu bahwa berjualan di pasar dengan membayar iuran 

kepada petugas yang datang. 

Praktik yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan perda peran masyarakat 

masih bersifat parsial dan simbolis. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah 

sebagai pelengkap prosedur adanya basic research yang melandasi perencanaan 

pembentukan Peraturan Daerah. Itu pun, dilakukan hanya pada tahap perencanaan.Hal ini 

diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Jepara. 

Menurutnya, ia dipanggil ke DPRD untuk konsolidasi tentang biaya retribusi tentang 

adanya perubahan Perda. Ia juga mendapatkan informasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar tentang akan adanya kenaikan biaya pemeliharaan pasar. Ia merasa bahwa 

DPRD tidak berpihak  pada masyarakat pedagang pasar, karena dianggap tidak bisa 

menyuarakan harapan masyarakat pasar tentang biaya retribusi. Lebih lanjut, ketika 

mengikuti rapat atas undangan DPRD bersama Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan 

Pasar, harapan yang disuarakan di hadapan rapat tidak direalisasikan. 

Aku wis tau diundang karo paguyuban-paguyuban liyane neng DPRD. Neng 

kono aku kaya ra dianggep menungso.Aku nang kono cangkeman terus mas, 

atiku melu pedagang. Tapi sing jenenge pemerintah karo DPRD, kaya wong 

budheg. Aku nang kono karo paguyuban liyane wong rolikur mas. kuwi ora ono 

sing digubris. kae moto duwiten kabeh (PPG, 11 April 2016). 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara prosedur pemerintah sudah 

melaksanakan audiensi dengan anggota masyarakat pedagang untuk membahas perubahan 

perda.Ketika itu sebanyak 22 pengurus paguyuban untuk diikutsertakan dalam rapat. Namun, 

rapat yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Hal ini terlihat dari keluh kesah pengurus 



81 
 

 
 

paguyuban yang merasa kedatangannya tidak dianggap, apalagi masukan-masukannya tidak 

direspon. 

Di dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat yang 

sudah ”terlanjur” mewakilkan kekuasaannya pada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tidak lagi mendapatkan hak suara. Sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang terhormat memang bersifat terbuka, tetapi kebal kritik karena protokol 

dan tata tertib sidang. Sementara rakyat yang tidak puas, harus cukup puas dengan 

meneriakkan aspirasi dan kepentingannya dengan cara ”ituitu saja” demo dan unjuk rasa yang 

tidak pernah efektif. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling 

utama adalah masyarakat itu sendiri.Yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan 

dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat 

dan organisasi-organisasi lokal baik berupa institusi akademis, media massa, dan lembaga 

swadaya masyarakat. Selain itu, harus ada dukungan dari pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.Mungkin banyak yang beranggapan bahwa partisipasi masyarakat 

telah cukup (cukup representatif dan legitimatif) terwakili oleh wakil rakyat di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Namun kini hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih 

dibutuhkan dalam memberi masukan pada saat proses pembuatan peraturan daerah dan 

memberikan legitimasi terhadap Peraturan Daerah tersebut.  

Salah satu tahapan yang penting dilakukan dalam proses penyusunan perda adalah 

communication, yaitu adanya komunikasi antara pemangku kepentingan dan pengambilan 

kebijakan. Komunikasi ini sangat penting dalam pelaksanaan peraturan daerah.Setidaknya 

komunikasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi.Meskipun bersifat 

searah, informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah 
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sedikit banyak dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk melaksanakan atau tidak 

melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.Dengan demikian, pelaksanaan 

Peraturan Daerah yang tidak mencerminkan atau tidak mengakomodasi kepentingan 

masyarakat mendapat reaksi negatif dari masyarakat.Secara teoretis dalam ilmu hukum 

dikenal adanya anggapan yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, 

namun teori fiksi ini tidak dapat diberlakukan begitu saja, karena masalah komunikasi sering 

kali muncul karena selama ini pemerintah (pemerintah daerah) kurang dalam mengumumkan 

peraturannya (sosialisasi). 

Faktor yang menjadi kedala yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari masyarakat dan 

faktor dari Pemerintah. 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pedagang pasar tentang 

retribusi.Seperti hasil wawancara dengan beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka 

tidak mngetahui tentang retribusi. 

Ora ngerti mas, wong aku ngertine nang kene dodolan, mbayar iuran, duwite 

mlayu neng negara kabeh, tapi pasare isih elek mas (PI, 11 April 2016) 

(Tidak tahu mas, yang saya tahu di sini berjualan, membayar iuran, uangnya lari ke 

negara semua, tapi pasarnya masih jelek, mas) 

 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang ikan bahwa yang ia tahu berjualan 

di pasar pasti membayar iuran. Ia menganggap bahwa iurannya diberikan ke negara semua, 

dan ia juga mengeluh mengapa pasarnya tetap masih jelek tidak ada perubahan meskipun 

membayar retribusi.  

Hal serupa juga diungkapkan oleh pedagang perabot rumah tangga yang berjualan di 

mobil bak terbuka di depan pasar. 

Ora ngerti mas, aku doldolan neng kene, payu mulih nggowo duwit, wis 

Alhamdulillah (PP, 11 april 2016) 

(Tidak tahu mas, saya jualan di sini, laku dan pulang bawa uang, udah bersyukur) 



83 
 

 
 

Ketidaktahuan masyarakat pedagang pasar tentang retribusi menyebabkan mereka 

acuh tak acuh terhadap adanya perubahan Perda. Pedagang pasar  juga tidak mengetahui akan 

diadakan perubahan Perda. Yang lebih tahu tentang hal ini adalah ketua paguyuban pedagang 

pasar. 

Sikap apatis dari masyarakat tidak dapat dipungkiri.Seperti yang diungkapkan oleh 

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang mengeluhkan sifat apatis pedagang ketika diajak 

untuk bermusyawarah. 

Wong tak jak rembugan tentang biaya retribusi kuwi yo ora ono sing teko mas. 

Wektu kuwi tak undang sedurunge, pemerintah dan DPRD mengundang 

pengurus paguyuban. Dari pihak dinas, mengirimkan petugasnya ke pasar untuk 

mencari tahu alasan mengapa tidak ada yang datang memenuhi undangan yang 

diberikan. Petugas mengatakan, jare pedagange luwih apik aku dolanan, daripada 

aku melu acara rak penting kaya ngono (Kabid Pengelolaan Pasar, 24 Maret 

2016) 

Sikap apatis, acuh tak acuh dapat pula terjadi karena ketidaktahuan masyarakat 

tentang retribusi atau karena faktor ekonominya sehingga lebih memilih kerja.Penyebab 

lainnya dapat pula karena sikap yang sudah terlanjur negatif terhadap pemerintah. Ada atau 

tidak ada aspirasi dari masyarakat, masyarakat sudah terlanjur merasa bahwa keadaannya 

sama saja. Kalau mereka tidak bekerja tidak akan mendapatkan perekonomian yang layak. 

Mereka enggan menyuarakan keluh kesahnya kepada pemerintah, karena hasil sama 

saja. Reward yang diperoleh dari pemerintah pun juga tidak ada perubahan yang signifikan. 

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pedagang yang menyatakan bahwa meskipun 

membayar retribusi, pasar juga masih jelek. Begitu juga yang diungkapkan oleh pengurus 

paguyuban. 

Pemerintah dan DPRD, di sini terburu-buru dalam menaikkan biaya retribusi, 

mas.Kalau kita bicara tentang fasilitas, sebenarnya retribusi adalah sebuah 

prestasi.Dalam hal ini, saya ibaratkan anak buah saya adalah pedagang-pedagang 

saya.Bayar retribusi rutin setiap hari, tapi prestasi yang kita dapatkan dari pemerintah 

tidak ada yang namanya kenaikan.Ya stagnan.Fasilitasnya itu-itu aja.Koh meh 

dinaikkan (PPG, 11 April 2016). 
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Hasil wawancara dari pedagang maupun paguyuban pedagang pasar menunjukkan 

bahwa sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya imbal balik yang 

diberikan pemerintah dengan peningkatan fasilitas pasar. 

Respon masyarakat juga dipandang rendah oleh masyarakat, namun karena tidak 

adanya ruang untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap pemerintah.DPRD sebagai 

wadah yang seharusnya menyuarakan masyarakat, ternyata juga tidak berpihak kepada 

masyarakat pedagang. Keterbatasan masyarakat terhadap akses informasi juga menjadi 

kendala. 

Secara umum proses pembentukan Perda No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar Kabupaten Jepara beserta kendalanya dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.Proses Pembentukan dan Kendalanya 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Partisipasi 

Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi kasus 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 

Jepara) bahwa : 

5.1.1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan 

Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 

Jepara,tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Perda sudah 

tergolong cukup tinggi, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami 

penurunan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda. Ada indikasi 

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun dan tingginya sikap acuh tak acuh 

dari masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat Jepara terhadap kebijakan dari 

Pemerintah karena adanya penurunan kepedulian masyarakat. Faktor ekonomi yang 

menyebabkan mayarakat cenderung tidak peduli dengan kebijakan pemerintah.  

5.1.2. Kendala  Prtisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2013,pasar modern yang dapat berdiri secara leluasa dengan perizinan yang 

mudah secara tidak langsung menghilangkan eksistensi pasar tradisional, dengan fasilitas 

yang tidak sebanding dengan fasilitas yang pada pasar modern. Kumuh, becek menjadi 

ciri khas negatif dari pasar tradisional. Akibatnya masyarakat kurang tertarik untuk 

melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional.Pemerintah dan DPRD lebih 

mendominasi dalam pembentukan 
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Perda No 9 Tahun 2013. Berdasarkan analisis ekonomi, pemerintah melalui Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar membuat draft tentang retribusi yang ideal 

dengan membandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainya. Karena sikap apatis dari 

pedagang pasar maka digunakan sebagai alasan untuk mempercepat proses pembentukan 

Perda. Pemerintah bersama DPRD membuat draft tentang biaya retribusi yang baru. 

Agar secara administratif, Perda tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke publik, maka 

perwakilan pedagang pasar melalui pengurus paguyuban pasar diadakan rapat, namun 

aspirasi-aspirasinya tidak digunakan sebagai pertimbangan. Proses pengesahan oleh 

Bupati dilakukan untuk melegalkan Perda yang dirancang. 

Setelah Perda disyahkan dan diberlakukan, munculah gejolak protes dari 

pedagang pasar. Pendekatan dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang pasar dengan 

memberikan informasi, memberikan arahan dengan janji memberikan fasilitas yang lebih 

baik.Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembentukan perda ini adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Ketika dilakukan proses 

pembahasan, masyarakat pedagang pasar kurang aktif dalam memberikan aspirasinya, 

sikap acuh tak acuh yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah, tidak ada rasa 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat sudah bosan dengan kebijakan 

pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil. 

Partisipasi masyarakat pedagang pasar hanya diwakilkan oleh Ketua Paguyuban 

Pasar. Masyarakat pedagang pasar sebagian besar tidak mengetahui tentang Perda, 

retribusi dan manfaat retribusi. Yang mereka tahu bahwa berjualan di pasar dengan 

membayar iuran kepada petugas yang datang.Praktik yang terjadi selama ini dalam 

proses pembentukan perda peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolis. 

Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur 

adanya basic research yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Itu 



87 
 

 
 

pun, dilakukan hanya pada tahap perencanaan.Hal ini diungkapkan oleh Ketua 

Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Jepara. 

 

5.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

dikemukakan antara lain: 

5.2.1 Ada indikasi bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

pembentukan perda karena belum adanya wadah untuk penyaluran aspirasi. Oleh 

karena itu, hendaknya rancangan perda yang dibuat perlu dipublish ke 

masyarakat melalui media masa maupun forum-forum non formal dan membuka 

kotak aspirasi. 

5.2.2 Pemerintah perlu melakukan perubahan ke arah keterbukaan dalam melakukan 

sosialiasi pembentukan draft rancangan peraturan daerah, dan pemerintah 

hendaknya menghindari kepentingan salah satu pihak dan proses politisasi.  
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, 24 Maret 2016 

 

Peneliti :  Bagaimana tanggapan Bapak tentang kenaikan biaya retribusi pasar? 

Kabid :  Dalang atau otak dari kenaikan retribusi dari sini mas, dari Dinas koperasi, 

UMKM dan Pengelolaan Pasar, khususnya bidang pengelolaan pasar. 

Kenaikan ini dikarenakan biaya retribusi pasar di Kabupaten Jepara ketika 

kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, sangat jauh tertinggal 

mas. Itu adalah alasan mendasar dari kami untuk menaikkan biaya 

retribusi ini. 

Peneliti :  Pak bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam perubahan perda ini? 

Kabid :  Peran partisipasi masyarakat tidak terlalu bagus juga tidak terlalu buruk. 

Wong tak jak rembugan tentang biaya retribusi kuwi yo ora ono sing teko 

mas. Wektu kuwi tak undang sedurunge, pemerintah dan DPRD 

mengundang pengurus paguyuban. Dari pihak dinas, mengirimkan 

petugasnya ke pasar untuk mencari tahu alasan mengapa tidak ada yang 

datang memenuhi undangan yang diberikan. Petugas mengatakan, jare 

pedagange luwih apik aku dolanan, daripada aku melu acara rak penting 

kaya ngono. 

Wawancara dengan Pedagang Pasar (Senin, 11 April 2016) di Pasar Jepara I 

 

Penjual Ikan 

Peneliti :  Ibu tahu nggak tentang retribusi? 

Pedagang :  Ora ngerti mas, wong aku ngertine nang kene dodolan, mbayar iuran, 

duwite mlayu neng negara kabeh, tapi pasare isih elek mas. 

Peneliti :  Berapa Bu, iuran per hari jualan di sini? 
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Pedagang :  Lima ngatus aben dina. 

 

 

Penjual Bawang 

Peneliti :  Ibu tahu nggak tentang retribusi? 

Pedagang :  Ora ngerti mas, wong iki urusan pemerintah. 

Peneliti :  Berapa Bu, iuran per hari jualan di sini? 

Pedagang :  Lima ngatus, tapi duwite mlayu nang di to mas? 

 

Penjual Perabot rumah berbahan plastik di atas mobil di depan pasar 

Peneliti :  Ibu tahu nggak tentang retribusi? 

Pedagang :  ora ngerti mas, aku doldolan neng kene, payu mulih nggowo duwit, wis 

Alhamdulillah 

Peneliti :  Berapa Bu, iuran per hari jualan di sini? 

Pedagang :  Patangatus, tapi aku nang kene ora mbayar uang kebersihan. aku  dodolan 

nang duwur mobilku mas. 

 

Pedagang Sembako 

Peneliti :  Ibu tahu nggak tentang retribusi? 

Pedagang :  Tahu, yo nek retribusi kuwi, pokoke aku mbayar sewu sedino yo ko ngene 

iki kondisine. Neng Wong Jowo, yo ono rego ono rupo. 

Peneliti :  Berapa Bu, iuran per hari jualan di sini? 

Pedagang :  Aku mbayar neng kene sewu sedino. 


