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SARI 

 

Isna Mauidlotin Hasanah. 2005. Pengelolaan Retribusi Pasar untuk 
Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 127 H 

 
Kata Kunci: Pengelolaan retribusi pasar, Pelayanan publik 
Pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling penting dalam memberikan suatu 
pelayanan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan pelayanan yang baik 
pula namun pengelolaan yang tidak baik akan mengakibatkan pelayanan yang tidak 
memuaskan pada masyarakat pengguna pelayanan tersebut. Demikian halnya dengan 
pengelolaan keuangan yaitu retribusi di Pasar Johar Semarang yang dapat dikatakan 
cukup baik meskipun ada hal-hal tertentu yang belum mencapai hasil yang maksimal 
dan masih mengandalkan swadaya pedagang sebagai pemakai produk pelayanan. 

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pengelolaan retribusi 
Pasar Johar Semarang, bagaimana pula persepsi pedagang mengenai pengelolaan 
tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar serta faktor yang 
mendukung dan menghambat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan tersebut 
dari retribusi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 
retribusi di Pasar Johar dan persepsi pedagang tentang pengelolaan itu untuk 
meningkatkan pelayanan publik serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan 
penghambat dalam penyediaan pelayanan dari pemerintah. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kota 
Semarang dengan situs Dinas Pasar, Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar dan 
aktivitas pedagang pasar Johar. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan 
dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif analisis dengan tahap 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar sudah 
dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam 
mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem adminitrasi yang sudah cukup baik. 
Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya 
petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan 
retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka. Aspek pengawasan sudah 
cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek 
pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena 
keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas 
Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana 
operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih 
dahulu. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pemanfaatanya digunakan untuk 
membiayai seluruh kebutuhan Puskoppas yang berhubungan dengan kebersihan pasar. 
Persepsi pedagang mengenai pengelolaan retribusi pasar itu cukup baik terutama di 
lihat dari sikap petugas yang ramah sedangkan untuk memenuhi pelayanan pedagang 
swadaya sendiri. Faktor yang mendukung adalah kesadaran para pedagang untuk 



 

swadaya  dalam memenuhi pelayanan publik mereka, sistem organisasi yang baik, 
petugas yang terampil, prosedur yang mudah dan adanya paguyuban dagang yang 
mau kerjasama dengan pemerintah. Faktor penghambat pemberian pelayanan adalah 
masih banyaknya PKL yang tidak berijin dan kurangnya kesadaran pedagang untuk 
membayar retribusi tepat waktu dan sesuai tarif. 

Saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi hal ini adalah  untuk pemerintah 
menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat 
dengan cara menempatkan di tempat khusus meningkatkan kesejahteraan karyawan 
tenaga harian lepas, dan untuk pedagang membayar retribusi sesuai peraturan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal terbentuknya, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. 

Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan 

untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom 

diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 

Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah 

tersebut dikecualikan  dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, 

(3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang 

agama. Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas 

diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan 

kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota 

memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk 

memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan  masyarakat. 

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk 

memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua 

pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana 

sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan 

berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. 
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Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. 

Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu 

cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: 

1. Pendapatan Asli Daerah; 

2. Dana Perimbangan; 

3. Pinjaman Daerah; dan  

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah. 

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 

Tahun 2004 adalah: 

1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah; 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. 

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling 

potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan 

retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap 

daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang 

satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah 

adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum 

yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus 

benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. 



 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola 

Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan 

pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan 

dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri.   

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak 

dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, di 

pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh 

masyarakat pengguna jasa pasar.  Di Pasar Johar Semarang yang merupakan 

pasar terbesar di Kota Semarang 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 Johar. Kondisi-kondisi yang ada di Johar 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 terutama di Johar 

sebelah selatan. Selain itu terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima yang tidak 

tertib di sekitar alon-alon Timur dan Tengah, di Jalan Agus Salim dan 

Pedamaran yang menjadikan suasana pasar menjadi tidak nyaman. 

Berdasarkan  kondisi-kondisi ini maka dapat dilihat bahwa pasar terasa 

buruk,  panas, kotor, dan kumuh serta keamanan yang kurang sehingga membuat 



 

para pedagang sengsara karena banyak pengunjung yang enggan masuk. 

Kesengsaraan itu, masih ditambah lagi dengan merebaknya pasar modern hingga 

ke pelosok perumahan. Selain itu ada pedagang-pedagang yang enggan 

membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis dan tidak banyak 

pengunjung. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang 

khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum 

optimal dari para pemungut retribusi. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, 

maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: ” 

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN 

PELAYANAN PUBLIK DI PASAR JOHAR SEMARANG.” 

 

1.2.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Sejak dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah maka sudah menjadi kewenangan bagi Daerah untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar 

kesejahteraan masyarakat terwujud. 

Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera adalah hasil retribusi daerah. Namun demikian 

pengelolaan retribusi itupun harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan, 

karena sekarang ini masyarakat lebih kritis antuk menilai berbagai pelayanan 

yang diberikan pemerintah dari hasil retribusi yang telah mereka bayarkan. 



 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang 

pengelolaan retribusi pasar di Pasar Johar Semarang dan pelayanan yang 

diberikan pemerintah dari hasil pungutan retribusi pasar tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

membatasi masalah mengenai bagaimana persepsi pedagang tentang pengelolaan 

retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik serta faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat bagi pemerintah dalam pengelolaan 

retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar Semarang. 

1.3. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1.  Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Pasar Johar Semarang dilihat dari 

aspek administrasi, personal (petugas), evaluasi dan pengawasan, serta 

pemanfaatan hasil? 

2. Bagaimana persepsi pedagang terhadap pengelolaan tersebut sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar Semarang? 

3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan 

pelayanan publik dari hasil pungutan Retribusi di Pasar Johar Semarang?  

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1.Tujuan Penelitian 

             Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kota 

Semarang dilihat dari aspek administrasi, personal (petugas), 

evaluasi dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil dan pelayanan 



 

yang diberikan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang terhadap pelayanan 

publik di Pasar Johar dari hasil pemungutan retribusi tersebut. 

c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

Pemerintah Kota Semarang dalam mengupayakan pelayanan publik di 

Pasar Johar  Semarang dari hasil retribusi pasar tersebut.  

1.4.2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kegunaan Praktis 

a.  Bagi Pemerintah 

     Memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota 

Semarang tentang pentingnya pengelolaan retribusi pasar untuk 

meningkatkan pelayanan publik bagi pedagang.  

b.  Bagi Mahasiswa 

     Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan 

menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pelayanan publik 

di Pasar Johar Semarang. 

c.  Bagi Masyarakat 

    Dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pasar dan 

pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 

terutama para pedagang dari hasil pengelolan retribusi pasar tersebut. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan 



 

sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang 

pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik 

yang diberikan pemerintah. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

pokok, dan bagian akhir atau penutup. Bagian awal berisi sampul, lembar 

berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan moto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar bagan, daftar 

tabel, dan daftar lampiran. 

Sedangkan bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yaitu: 

BAB I:   PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang pemilihan judul,          

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II:  TELAAH PUSTAKA berisi tentang pengertian otonomi daerah, 

keuangan daerah, retribusi pasar, dan pelayanan publik kemudian 

dilengkapi dengan teori-teori lain yang menunjang dan sesuai 

dengan kerangka pemikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN berisi tentang dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan 

data serta metode analisis data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas dalam pembahasan. 



 

BAB V:      PENUTUP berisi kesimpulan dan saran. 

 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran hasil penelitian.        
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 
2.1. Otonomi Daerah 

Sejak masa pemerintahan sebelum reformasi, hubungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah hanya merupakan hubungan dalam kehidupan 

ketatanegaraan. Pola hubungan seperti ini pada perkembangannya mengalami 

ketimpangan karena kecenderungan pusat melakukan pemerasan terhadap 

kekayaan di daerah. Ketimpangan yang demikian menjadi pemicu sentimen 

daerah untuk menuntut keleluasaan mengatur dan mengurus daerahnya dalam 

kemasan otonomi daerah. Menurut Sarundajang (2003:74) otonomi pada 

hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, 

yaitu upaya yang lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, dan suatu masyarakat 

yang lebih adil dan lebih makmur.  

Pada dasarnya posisi kebijakan otonomi sebagai seluruh proyek 

pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah diharapkan dapat 

menjadi solusi yang kreatif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di 

daerah. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan 

mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.  

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 



 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya 

disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat kebijakan 

daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan ini harus dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus memberdayakan 

masyarakat sebagai pendukung pembangunan. Sebagai timbal baliknya 

masyarakatpun akan menuntut agar pemerintah dapat memberikan atau memenuhi 

apa yang mereka butuhkan artinya pemerintah harus memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat berikan kepada 

pemerintah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka menjadi keinginan 

Pemerintah Daerah agar sentralisasi Pemerintah Pusat berubah menjadi 

desentralisasi. Menurut Syaukuni, dkk (2002:173) peran Pemerintah Pusat dalam 

konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan tetapi juga tidak 

membebani daerah secara berlebihan. 

Pelaksanakan tugas otonomi, harus memperhatikan beberapa faktor/ syarat. 

Riwu Kaho (2003:65) beranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

otonomi daerah adalah: (1) manusia pelaksananya harus baik; (2) keuangan harus 

cukup dan baik; (3) peralatannya harus cukup dan baik; (4) organisasi dan 



 

manajemennya harus baik. 

Faktor pertama adalah manusia dan pelaksananya harus baik. Hal ini  

merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Manusia sebagai pelaku atau subyek dan penggerak proses mekanisme dalam 

sistem pemerintah harus difungsikan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang 

diinginkan dapat berhasil dengan baik. Tanpa manusia pelaksana yang baik, maka 

mekanisme pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Riwu Kaho (2003:65) 

menjelaskan tentang pengertian manusia dan pemerintah yang baik meliputi: 

a. mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa  

tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap 

sebagai abdi masyarakat atau public servant, dan sebagainya; 

b. memiliki  kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini 

mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain 

berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan 

yang sesuai denagn tujuan dan peraturan yang berlaku (Riwu Kaho,2003:65). 

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Peralatan di sini 

adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar 

pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.  

Riwu Kaho (2003:69) berpendapat bahwa: 

 

“peralatan yanng baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas 
diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik seperti alat-alat 
kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi 



 

dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad teknologi 
modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat 
dibutuhkan sekali.  Namun untuk mendapatkan peralatan yang baik 
tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan 
manusia atau aparat yang menggunakannya”.  

 

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi 

dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta 

segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam 

rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 

Berdasarkan keempat faktor di atas otonomi daerah diharapkan dapat 

menjadi sarana kebijakan yang akan tetap mempersatukan masyarakat setempat 

pada khususnya dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan adanya otonomi daerah masyarakat  harus diperlakukan secara wajar 

sesuai dengan peraturan.  

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 hal-hal yang ditempuh dalam rangka 

mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang 

pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, 

peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan 

pembangunan daerah, dan ada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara 

berpemerintahan yang baik (good govermance). 

Kesemuanya itu dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa prinsip 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 

2004 prinsip-prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. 

a. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah memberikan 



 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah  memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. 

b. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama 

dari tujuan nasional.  

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, 

menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah yang lainnya, serta 

mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah demi 

tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tujuan negara.  

Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan 

berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam berbagai urusan Pemerintah Daerah 

menurut asas-asas sebagai berikut. 



 

a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Urusan-urusan pemerintah daerah dalam asas ini diserahkan sepenuhnya 

kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, 

pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula 

perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri yaitu terutama 

dinas-dinas daerah. 

b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah. Urusan-urusan 

yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut 

asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik 

mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. 

c. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang 

disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya 

kepada yang menugaskan. 

Dengan adanya asas-asas ini maka UU No.32 Tahun 2004 menganut 

prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang terpenting 

pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar penyerahan 

kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang telah berubah dari paradigma 

penyeragaman menjadi keanekaragaman.  

Dalam konsep otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 prakarsa 

pemerintah daerah haruslah bertujuan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan 



 

aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mendorong untuk 

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dengan 

meningkatkan peranserta masyarakat. Hal ini jelas bagi kita bahwa tujuan 

pemberian otonomi daerah bukan semata-mata untuk mewujudkan pembangunan 

dan mengejar laju pertumbuhan tetapi lebih ditujukan kepada pemberdayaan 

masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan otonomi daerah dapat diukur dan dilihat 

dari tingkat kemandirian masyarakat daerah dan pengelolaan keuangan daerah 

tersebut. Untuk itu pembiayaan pembangunan daerah harus dapat 

menyejahterakan masyarakat daerah itu. 

2.2. Sumber Keuangan Daerah 

Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola 

keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, 

berdayaguna dan berhasilguna. Menurut Mamesah ada dua unsur penting 

mengenai keuangan daerah yaitu: 

a. semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, 
retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga 
menambah kekayaan daerah; dan 

b. kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau 
mengeluarakan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam 
rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum 
dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan 
(Mamesah,1995:16).  

 
Keuangan Daerah adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Lingkup yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah 



 

sesuai dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik 

dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. 

Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran atau 

penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi nyata yang 

dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan sebagai model untuk 

segala pembiayaan. Demikian pula pengelolaan atas anggaran belanja itu 

sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada 

akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedangkan 

pertanggungjawaban itu sendiri harus mendapat persetujuan dari legislatif 

dan dari pejabat yang berwenang untuk itu. 

b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang 

yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai 

dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku (Mamesah,1995:22). 

Sumber keuangan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah  

menurut Ttjokromidjojo (1995:97) antara lain: 

a. perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh 
suatu daerah tertentu; 

b. sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah 
pusat kepada daerah; 

c. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha 
yang bisa menghasilkan pendapatan; 

d. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa 
menghasilkan pendapatan; dan 

e. kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit 



 

yang ringan.  
 

Sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Seluruh sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah menjadi sumber  keuangan bagi daerah.  

Menurut Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari: 

2.2.1. Pajak daerah 

Menurut Davey (1988:39-40). Perpajakan daerah dapat 

diartikan sebagai: 

a. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari 

daerah sendiri; 

b. pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Nasional tetapi penetapan 

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;   

c. pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh Pemerintah Daerah; dan 

d. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi 

hasil pungutannya dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan 

tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak 

daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 



 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan di daerah. 

Mamesah mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan 

rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah.1995:98).  

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan 

dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan.  

Jenis-jenis pajak daerah tersebut  adalah sebagai berikut. 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 
2. Pajak Kendaraan Diatas Air; 
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air; 
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 
6. Pajak Hotel; 
7. Pajak Restoran; 
8. Pajak Hiburan; 
9. Pajak Reklame; 
10. Pajak Penerangan Jalan; 
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 
12. Pajak Parkir; dan 
13. Pajak Lain-Lain. 

Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu penambahan jumlah 

pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan 

pembangunan daerah. Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah 

kepada tiap pribadi atau badan tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. 



 

Maksudnya iuran yang dibayarkan oleh wajib retribusi tidak selalu sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemerintah.  

Penarikan jenis retribusi tertentu ini merupakan beban yang harus dibayar 

oleh wajib retribusi tanpa ada imbalan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka 

bayarkan., Misalnya; seseorang yang dikenakan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor adalah siapa saja yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor 

seperti bensin, solar dan bahan bakar gas. Dari bahan bakar yang mereka 

gunakan itu maka secara tidak langsung orang tersebut membayar pajak yang 

ada pada bahan bakar yang mereka beli.   

Dari hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi 

daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan 

pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan 

dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya. 

2.2.2. Retribusi daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi 

Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah. 

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah 

yang secara langsung dapat ditunjuk. 

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang 

disediakan Pemerintah Daerah (Riwo Kaho,2003:171). 

Pani t ia  Nasrun,  merumuskan pengert ian Retr ibusi  Daerah 

sebagai  ber ikut :  

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 



 

atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk 
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik 
langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho,2003:171). 

 

Menurut UU No. 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.  

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan. 

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediaan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.   

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. 

3. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa umum: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat; 



 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan 
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.  

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha: 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
g. Retribusi Penyedotan Kakus; 
h. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
k. Retribusi Penyaberangan di Atas Air; 
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; dan 
d. Retribusi Trayek. 

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi 

akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama 

adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah 

yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini 

mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif 

yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa 

atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung 

dapat dirasakan. 

Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 

pribadi/badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif 



 

retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat 

penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat 

dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban 

biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan  jasa  yang  bersangkutan.   

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya retribusi terutang. 

2.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari kekayaan 

daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab 

itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus 

dikelola secara profesional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara 

umum, yaitu efisiensi. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan 

penjualan saham milik daerah.  

2.2.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Jasa giro; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 



 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.3. Retribusi 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 

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 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. 

2.4. Persepsi Pedagang tentang Pengelolaan Retribusi Pasar untuk           

Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang 

Persepsi merupakan suatu pendapat dari individu maupun kelompok 

mengenai permasalahan tertentu yang berkaitan dengan individu atau 

kelompok tersebut. Persepsi sangat besar pengaruhnya terhadap minat individu 

atau kelompok atas suatu objek dan merupakan faktor penentu respon mereka 

terhadap objek tersebut. 

Menurut Dimyati M (1990:132) persepsi adalah interpretasi informasi 

yang datang dari indera, pemberian arti terhadap stimulus inderawi. Stimulus 

inderawi ini merupakan bagian dari cara seseorang memahami suatu objek 

berdasarkan informasi yang diterimanya. Dalam pengertian persepsi ini 

terkandung makna bahwa persepsi didorong adanya proses penerimaan 

stimulus melalui alat indera, adanya proses psikologis di dalam otak, dan 

adanya kesadaran atas apa yang telah diinderakan, serta memberikan makna 

pada stimulus tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang menentukan adanya persepsi adalah: (1) 

faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-



 

hal yang kita sebut faktor personal, yaitu karakteristik orang yang memberikan 

respon pada stimulus, (2) faktor struktural yang berasal dari sifat fisik stimulus, 

dan efek yang ditimbulkan pada individu, dan (3) faktor perhatian yang terjadi 

apabila individu atau kelompok berkonsentrasi pada salah  satu alat indera dan 

mengesampingkan indera yang lain. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka persepsi seseorang atau kelompok 

itu timbul karena ada objek yang perlu perhatian dan mereka merasakan sendiri 

objek tersebut. Hal ini terjadi pula dalam hal pengelolaan retribusi pasar dimana 

individu atau kelompok yang dimaksud adalah para pedagang. Persepsi pada 

pedagang ini timbul kaitannya antara pengelolaan retribusi pasar yang mereka 

bayar kepada pemerintah dengan pelayanan publik yang diberikan dari retribusi 

pasar tersebut. 

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur 

Pemerintah adalah pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan publik 

(public service) dengan baik maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-

sumber keuangan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah inilah yang akan menentukan 

kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang menyangkut 

pelayanan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana serta perlindungan 

masyarakat. Jika suatu daerah mempunyai pengelolaan yang baik yang berasal 

dari pajak dan retribusi daerah maka tidak mustahil jika pelayanan terhadap 

masyarakat akan meningkat. Namun rendahnya kemampuan pemerintah dalam 

mengelola pajak dan retribusi daerah akan menimbulkan efek negatif yaitu 

rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat dalam pembangunan. 



 

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik menjelaskan definisi  pelayanan publik yaitu segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian pelayanan yang prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat adalah hakekat pelayanan publik (Saksi,2004.no.4:23). 

Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

implementasi pelayanan publik mendasarkan asas-asas berikut ini. 

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3.  Kondisional,  yaitu sesuai  dengan kondisi  dan kemampuan 

pemberi  dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi  dan efektifi tas.  

4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 



 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Dalam  Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

penyelenggaraan pelayanan publik memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini.  

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik,unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 



 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

10.  Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 

serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lain-lain. 

Pelayanan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sebagai tugas dan kewajiban pemerintah daerah dengan penuh 

tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Fernandez 

(2002:2), layanan publik adalah benda dan jasa yang diserahkan selalu 

bersifat milik umum (common goods) yang biaya produksinya sering kali 

tidak efisien secara finansial, bahkan benda dan jasa yang diteransaksikan 

sukar diukur (intangible). 

Pelayanan publik yang bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang tidak merugikan rakyat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus 

menegakkan prinsip keadilan porposional dalam memberikan pelayanan. Ini berarti 

bahwa disatu sisi sumber daya yang menjadi esensi atau substansi pelayanan 

masyarakat itu sejauh mungkin dapat di distribusikan berdasarkan atas tingkat 

kemampuan dan kebutuhan publik yang dilayani (user), bukan lagi sekedar 

kebutuhan birokrasi yang memberikan pelayanan (provider) (Wahab,1998). 



 

Dalam pelaksanaannya selama ini, peran pemerintah dirasakan lebih 

menonjol dibandingkan peran sektor swasta sehingga paket-paket pelayanan 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dilakukan sendiri 

melalui struktur dan mesin birokrasi. Dalam keadaan seperti ini maka 

penyediaan atau alokasi pelayanan publik dilakukan sepenuhnya dibawah 

kontrol instansi pemerintah.  Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi a single 

agency  yang berperan sebagai pemberi pelayanan sekaligus mengevaluasi 

efektivitas kinerjanya.   

Model manajemen pelayanan publik yang serba monopolitik, birokratik, 

dan sentralistik ini menyebabkan tidak adanya kompetisi dan tidak sensitive 

terhadap persoalan perbaikan kualitas secara menyeluruh (total quality). Dalam 

model pelayanan ini birokrasi yang ada cenderung arogan, tidak responsive, 

tidak akuntabel dan seakan sengaja mengambil jarak social (social distance) 

yang terlalu lebar dari publik.  Pelayanan publik seperti ini sering disebut pula 

dengan model manajemen pelayanan publik konvensional yang lebih 

berorientasi pada kepentingan-kepentingan internal birokrasi.   

Kecenderungan global sekarang mengarah pada manajemen pelayanan 

publik yang berlangsung disektor bisnis atau swasta (Wahab,1998). Dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang mengadaptasi model pelayanan disektor 

bisnis itu, maka pengguna jasa pelayanan publik praktis akan menjadi pusat 

orientasi dan menempati posisi sentral. Konsekuensi sentral dari model 

pelayanan publik ini ialah perlunya dilakukan transparansi dalam proses 

pembuatan keputusan, reorientasi dan restrukturisasi terhadap model 

managemen pelayanan publik konvensional yang ada selama ini.  



 

 Selain kedua model diatas ada model yang dirasa cukup ideal yang dapat 

dikembangkan yaitu model penyediaan pelayanan yang kompetitif (a competitife 

mode of service provision).  Secara  kongkrit, hal ini bisa dilakukan lewat sistem 

koproduksi, kemitraan atau swastanisasi, yakni mengontrakkan (secara selektif) 

fungsi-fungsi pelayanan tertentu pada pihak swasta secara kompetitif, 

mendelegasikan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu pada lembaga swadaya 

masyarakat, berdasarkan kontrak kerjasama jangka pendek  atau mengenalkan 

susunan kerja yang kompetitif antara satuan-satuan kerja dilingkungan 

pemerintah atau antara satuan kerja pemerintah dengan pihak swasta atau 

lembaga swadaya masyarakat.  

Sedangkan menurut Savas dalam Warella (1997) secara lebih operasional 

memberikan 7 (tujuh) alternatif  bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta 

bahkan self-service oleh keluarga sendiri didalam mengelola dan menyediakan 

layanan publik, disamping goverenmental service sehingga lebih kompetitif dan 

berkualitas, yaitu sebagai berikut. 

1. Contract: dimana pemerintah memilih mengontrakkan kepada lembaga 
pemerintah lain, swasta atau voluntary organization untuk menyediakan 
barang dan jasa bagi masyarakat. 

2. Franchises: yaitu hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada 
swasta untuk suatu jasa tertentu, biasanya dengan peraturan mengenai 
ketentuan harga yang ditentukan oleh pemerintah. 

3. Voucher system: dimana pemerintah menerbitkan voucher atau kupon pada 
mereka yang berhak, dan si penerima dapat menukarkan atau 
membelanjakan kupon tersebut sesuai dengan keperluannya ditempat-
tempat atau toko-toko serta fasilitas lainnya.  

4. Producer subsidies: dimana pemerintah menyediakan subsidi pada 
penyedia jasa layanan untuk menyediakan pelayanan tertentu yang 
dibutuhkan masyarakat dengan potongan harga.  

5. The market place: tempat permintaan dan penawaran bertemu dan para 
entrepreneur menyediakan barang dan jasa dengan harga tertentu bagi 
mereka yang membutuhkan. 



 

6. Voluntary arrangement: pelayanan kebutuhan barang dan jasa pada 
masyarakat oleh organisasi-organisasi sukarela, biasanya dilakukan oleh 
mereka sebagai sukarelawan dengan dana swadaya atau melalui fund raising. 

7. Self-service: dimana individu atau keluarga melaksakan penyadiaan dan 
penyampaian pelayanan secara langsung dilingkungan keluarganya sendiri 
(Warella,1997:39-40). 

 

Bertumpu pada manajemen pelayanan yang baik akan memungkinkan 

masyarakat merasakan keberadaan yang memuaskan dari pelayanan yang 

diberikan. Salah satu pelayanan yang sangat dirasakan keberadaannya adalah 

pelayanan publik dari hasil perpajakan dan retribusi di daerah masing-masing. 

Namun jika diperhatikan ada perbedaan pelayanan yang diberikan antara pajak 

dan retribusi. Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai 

suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan legislatif) tanpa pertimbangan 

apakah secara pribadi mereka mendapatkan manfaat atau tidak dari pelayanan 

yang mereka biayai. Sebaliknya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang 

menikmati suatu pelayanan, dan biayanya dimaksudkan untuk menutup seluruh 

atau sebagian dari biaya pelayanannya (Davey,1988:30). 

Dengan dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, telah terjadi pembatasan jumlah pajak dan retribusi yang dapat 

dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat dilakukan apabila ada 

pelayanan tertentu atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari 

pemerintah. Tuntutan peningkatan pelayanan ini sejalan dengan peningkatan 

kebutuhan masyarakat dan semakin adanya kesadaran akan hak-hak mereka 

dalam pembangunan.  

Golongan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah ada tiga macam 

yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. 



 

Namun dari ketiga golongan retribusi tersebut, retribusi yang paling 

berhubungan langsung dengan penyediaan jasa yang diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan umum adalah retribusi jasa umum. Retribusi jenis ini 

diharapkan dapat dikelola sesuai dengan demokratisasi dan peraturan yang ada 

dengan tetap berpegang pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien 

sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu jenis retribusi jasa 

umum ini adalah retribusi pasar. 

Di kota Semarang retribusi pasar ini merupakan salah satu sumber 

keuangan daerah yang cukup memberikan kontribusinya. Retribusi pasar atau 

retribusi pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998 

tentang Retribusi Pasar. Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

1998 disebutkan bahwa retribusi pasar adalah retribusi atau pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum dalam 

lingkungan pasar. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dalam lingkungan pasar. 

Sedangkan objek retribusi ini adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 

disediakan di lingkungan pasar. Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar 

tersebut meliputi: 

a. penyediaan fasilitas bangunan pasar; 

b. penyediaan fasilitas pengamanan; 

c. penyediaan fasilitas penerangan; dan 



 

d. penyediaan fasilitas umum lainnya, seperti penyediaan air, telepon,   gudang, 

alat pemadam kebakaran dan sarana kebersihan. 

Agar penyelenggaraan pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang telah ada di 

pasar dapat berjalan dengan lancar maka Pemerintah Kota menetapkan besarnya 

tarif sesuai dengan perbedaan golongan pasar atau perbedaan antara kios, los dan 

dasaran terbuka (pelataran) yaitu sebagai berikut. 

     Tabel 1  Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Tarif Retribusi Golongan Kios/m2/hari Los/m2/hari Dasaran 

terbuka/m2/hari 
A. Pasar Kota Rp. 175,00 Rp. 125,00 Rp.100,00 

B. Pasar Wilayah Rp. 150,00 Rp. 100,00 Rp. 75,00 

c. Pasar  Lingkungan Rp. 125,00 Rp. 75,00 Rp. 50,00 

     Sumber: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998 

Berdasarkan  tarif yang telah ditentukan dalam tabel 1 di atas maka 

menjadi kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala 

sesuai dengan jenis bangunan yang ditempati dan dari pemerintah juga harus 

memberikan jasa pelayanan sesuai dengan retribusi yang telah dibayar oleh para 

pedagang. Berdasarkan tabel di atas Pasar Johar termasuk dalam golongan Pasar 

Kota. Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998 Pasar Kota adalah pasar yang 

ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota yaitu Kota Semarang. Pasar 

yang termasuk jenis pasar kota adalah Pasar Johar, dan Pasar Rejomulyo. Dalam 

pemungutan retribusi, Pasar Johar mengacu pada tarif yang ditentukan yaitu untuk 

kios sebesar Rp. 175,00/m2/ hari, untuk los sebesar Rp. 125,00/m2/hari dan untuk 

dasaran terbuka sebesar Rp. 100,00/m2/hari. 



 

Selain dari pungutan retribusi pasar secara fisik tersebut pemerintah juga 

memberikan pelayanan khusus bagi pedagang yang disebut pelayanan minimal. 

Pelayanan minimal ini merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah bagi para 

pedagang yang akan memperpanjang ijin penggunaan bangunan pasar.   

 

5.2. Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka teori yang telah disajikan diatas maka peneliti 

Pengelolaan Keuangan 

Otonomi Daerah 

Persepsi pedagang 
- pengelolaan retribusi 

pasar 
- Pelayanan publik dari 

pungutan retribusi pasar 
tersebut

Kewenangan Daerah 

Pelayanan Publik 

Peraturan daerah 
tentang retribusi pasar 

Kesejahteraan 
masyarakat 

Asas dan Prinsip 
Pelayanan Publik 



 

mempunyai gambaran tentang salah satu pelaksanaan otonomi daerah yaitu 

tercapainya masyarakat yang sejahtera namun untuk mencapai semua itu harus 

dibarengi dengan usaha-usaha, baik usaha yang berhubungan dengan finansial 

maupun pelayanan. 

Otonomi daerah merupakan salah satu usaha pemerintah pusat untuk 

memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali 

potensi yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa kewenangan- 

kewenangan yang dulunya dikelola oleh pusat namun sekarang dilimpahkan ke 

daerah misalnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.  

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 

rakyatnyapun akan terwujud. Seperti misalnya 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. Pedagang harus membayar tarif yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang 



 

Retribusi Pasar. Namun dari pemungutan retribusi ini pedagang tidak sertamerta 

atau tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan, tapi mereka juga menuntut 

agar apa yang mereka bayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Oleh sebab itu jika ada kesenjangan antara tarif yang ditetapkan 

dengan pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi yang 

berbeda dari para pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian  

Penelitian merupakan proses yaitu langkah-langkah yang dilakukan 

secara berencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu 

pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan 

penelitian, metode merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat 

penting. Penggunaan metode dimaksudkan agar sasaran dari hasil penelitian 

yang ingin dicapai dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan 

adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

Bogdan dan Taylor  (Moleong,2000:3), mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat 

diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara 

langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada. 

3.2.   Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu peneliti memilih 

lokasi di Kota Semarang dengan situs penelitian di tiga lokasi. 



 

 

1. Di Kantor Dinas Pasar Semarang. 

2. Di Kantor Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar. 

      3. Di Pasar Johar Semarang.  

3.3. Fokus Penelitian 

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus penentu. Fokus suatu 

penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi 

studi, jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi inkuiri. Kedua, penetapan 

fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi atau ekslusi atau 

memasukkan, mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh 

(Moleong,2000:62). 

fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Johar Semarang. 

2. Persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi tersebut sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik pasar. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik dari 

hasil pemungutan retribusi pasar di Pasar Johar Semarang. 

3.4.  Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan 

dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh 

peneliti dengan cara mengamati tindakan para informan dan 

mewawancarai mereka (Moelong,2002:112). 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 Pasar Semarang yang melaksanakan fungsi 

sebagai pengelola keuangan pasar dan memberikan pelayanan 

kepada para pedagang  di Pasar Johar Semarang baik mengenai 

fasilitas yang diberikan maupun pelayanan lain yang berhubungan 

dengan pedagang pasar. 

2. Pejabat dan petugas pemungut retribusi pasar Cabang Dinas Pasar 

Wilayah I Johar Semarang. 

3. Aktivitas pedagang Pasar Johar Semarang.  

Sejumlah informan di atas diseleksi melalui teknik purposive 

sampling  berdasarkan penguasaan mereka terhadap persoalan dan 

informasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi kunci 

pertama adalah aktivitas pedagang Pasar Johar Semarang kemudian 

pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh pejabat dan petugas di 

Dinas Pasar dan Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar Semarang. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang 

melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 



 

 

1.  Dokumen 

  Dokumen atau arsip yang akan digunakan adalah dokumen resmi 

yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan 

retribusi pasar dan pelayanan publik yang diberikan.  

Dokumen yang dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar. 

b. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi paar 

untuk meningkatkan pelayanan publik. 

2.  Buku 

 Buku yang digunakan adalah berbagai referensi ilmiah yang berisi 

tentang pengelolaan keuangan, retribusi pasar, pelayanan publik  dan 

buku-buku mengenai persepsi. Kemudian referensi ilmiah ini dipadukan 

dengan pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik 

di Pasar Johar Semarang. 

3.5.Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap 

yaitu. 

a. Proses memasuki lapangan penelitian (getting in), dimana dalam tahap ini 

peneliti memasuki lokasi dengan membawa ijin penelitian dari Jurusan, 

ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Semarang, dan ijin dari Dinas Pasar Kota Semarang untuk diserahkan 

ke Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar dan para pedagang di pasar Johar 

Semarang untuk membina hubungan yang baik. 

b. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along), di mana dalam tahap ini 



 

 

peneliti menjalin hubungan baik dengan subjek penelitian. Melalui teknik 

purposive peneliti mencari informasi yang dibutuhkan menangkap makna 

yang disampaikan oleh informan. 

c. Mengumpulkan data (logging data) dimana dalam tahap ini peneliti 

menggunakan teknik yang berfokus pada terapan teknik wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti bertanya kepada informan pertama, tidak 

hanya tentang suatu peristiwa, tetapi juga pendapatnya sendiri tentang 

peristiwa itu. Di samping itu peneliti juga meminta kepada informan 

mengemukakan pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan 

keterangan atau sumber bukti dalam penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin 

yaitu dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai 

pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar pedoman pertanyaan yang 

telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 



 

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk 

memperoleh informasi suatu peristiwa dan keadaan tertentu yang dialami 

oleh para pedagang di Pasar Johar Semarang. Informasi mengenai 

pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar 

Johar diperoleh peneliti dari: 

a. sub dinas penerimaan retribusi pasar Kota Semarang; 

b. sub dinas kebersihan dan pemeliharaan; 

c. kepala cabang dinas pasar wilayah I Johar; 

d. kepala pusat koperasi pasar; 

e. petugas pemungut retribusi; dan 

f. pedagang pasar Johar Semarang.   

2. Dokumentasi 

Yaitu data-data yang penulis kumpulkan dari objek penelitian serta 

data-data yang berasal dari instrumen-instrumen lain (Guba dan Lincoln 

dalam Moleong,2000:161). Moleong membedakan antara dokumen dan 

record. Menurutnya  dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, 

lain dari pada record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik. Sedangkan yang disebut record adalah setiap pernyataan 

tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa ataupun penyajian accounting. 

Dalam penggunan metode dokumentasi ini, berdasarkan Guba dan Lincoln 

dalam Moleong adalah sebagai berikut. 

a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, 

kaya dan mendorong. 



 

 

b. Berguna sebagai bukti suatu pengujian. 

c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam 

konteks. 

d. Record relatif lebih murah dan tidak sukar diperoleh, akan tetapi 

dokumentasi harus dicari dan ditemukan. 

e. Hasil pengkajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. 

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang ada.  

3.6. Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan data sebagaimana pembanding data itu. Menurut Patton 

(Moleong,2000:178) Triangulasi dengan sumber berarti Membandingkan dan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 



 

 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini tehnik triangulasi yang ditempuh adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. 

3.7. Metode Analisis Data 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisa data merupakan 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data-data sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu 

(Moleong,2000:103). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

deskriptif analisis yang merupakan deskripsi mengenai pengelolaan retribusi 

pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar Semarang. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap 

yaitu sebagai berikut. 

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 di masukkan kedalam pola 

kategori, fokus, atau tema yang sesuai. 

3. Sajian data 

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/Verifikasi 

 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. 

Tahapan analisis data digambarkan dalam bentuk skema berikut. 
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 Dengan demikian keempat tahapan saling mempengaruhi. Jika kesimpulan kurang 

mantap disebabkan oleh kurangnya reduksi maka peneliti akan menggali data yang 

dapat mendukung. Dan peneliti mencari data lagi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

   4.1.1. Deskripsi Pasar Johar Semarang 

Pasar Johar Semarang dibangun pada tahun 1963 pada zaman Pemerintahan 

Hindia Belanda. Namun pasar ini baru difungsikan pada tahun 1939. Pasar 

Johar terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Kauman Kecamatan 

Semarang Tengah. Pasar Johar Semarang mempunyai batas wilayah sebagai 

berikut. 

• Batas sebelah utara : komplek masjid Kauman 

• Batas sebelah selatan : komplek pertokoan jalan K.H. Agus SAlim 

• Batas sebelah Timur : komplek pertokoan Kranggan 

• Batas sebelah barat : komplek pertokoan Matahari Johar 

Adapun kondisi fisik pasar Johar Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Luas Tanah 

Total luas lahan pasar Johar adalah 33.213,25 m2 yang terbagi 

menjadi 4 bagian yaitu pasar Johar (bangunan induk) seluas 16.380,75 m2, 

Pasar Yaik Baru seluas 50.27,5 m2, Pasar Yaik Permai seluas 8.820 m2 

dan Pasar Kanjengan/Pungkuran seluas 2985m2. 

b. Jumlah Pedagang 

Jumlah pedagang Pasar Johar Sebanyak 5243 orang yang 

terdiri dari pedagang Pasar Johar induk 2625 orang, Pasar Yaik baru 



 

 

637 orang, Pasar Yaik Permai 989 orang dan Pasar Pungkuran/ 

Kanjengan sejumlah 992 orang. 

c. Luas Dasaran 

-  kios: 10.939,78 m2  

- los pengembangan: 2.751,65 m2 

-  los: 9004,6 m2 

-  dasaran terbuka: 4771 m2 

d. Sarana dan Prasarana  

Di Pasar Johar tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut. 

- Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 44 buah. 

- Fasilitas daya tampung listrik yang terpasang 262. 000 KVA dan 

yang terpakai 327. 070 KVA. 

- Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) seluas 50 m2 dengan 

volume sampah perhari 75 m3 

- Alat pemadam kebakaran yang ada di setiap kios atau los. 

- Fasilitas sumur bor sebanyak 8 buah dan sumur hydrant 

sebanyak 7 buah. 

- Area parkir seluas 200 m2 dikelola oleh Dinas Perhubungan. 

Dengan keadaan fisik tersebut pasar Johar menjadi pasar tradisional  terbesar di 

Kota Semarang dan merupakan pasar yang paling banyak pengunjung dan 

pasar terlengkap. Untuk itu keberadaannya sebagai induk dari pasar-pasar lain 

harus dipertahankan sebagai wujud tetap eksisnya pasar tradisional tanpa 

tergeser dengan merebaknya supermarket dan mal-mal di kota-kota besar 



 

 

termasuk di Semarang. Hal inilah yang menjadi harapan bagi semua lapisan 

masyarakat terutama pedagang dan pemerintah agar pengelolaan retribusi pasar 

dapat digunakan sebaik-baiknya dan dapat dikembalikan  kepada masyarakat 

seperti apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.   

4.1.2. Pengelolaan Retribusi Pasar Johar Semarang 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengelolaan retribusi 

pasar di Kota Semarang pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Namun 

untuk setiap cabang tidak diberi wewenang khusus untuk mengelola 

retribusi pasar yang diperoleh, dan selama ini retribusi pasar pengelolaan itu 

masih di;aksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah. Dinas 

pasar hanya menjalankan teknis operasional pemungutan retribusi. Dapun 

pengelolaan retribusi pasar tersebut dikelompokkan berikut ini. 

1.  Penerimaan Retribusi Pasar 

Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang 

potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam 

pelaksanaannya penarikan retribusi ini juga harus diimbangi dengan 

timbal balik  dari pemerintah kepada wajib retribusi yaitu berupa 

pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Retribusi pasar di Kota 

Semarang dikelola oleh Dinas Pasar. 

 Bapak Rudi setiawan, SE pegawai  Sub Bagian Penerimaan Dinas 

Pasar Kota Semarang (wawancara tanggal 27 April 2005), menjelaskan 

bahwa penerimaan retribusi pasar yang berasal dari tiap-tiap cabang 

dinas pasar itu kemudian diserahkan kepada BPD (Bank Pembangunan 



 

 

Daerah) untuk dimasukkan ke kas daerah dan selanjutnya Dinas Pasar 

menerima bukti setoran dari BPD. Jadi pada dasarnya dinas pasar tidak 

mengelola secara langsung penerimaan retribusi pasar tersebut karena 

Dinas Pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk  

menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil 

penerimaan itu kepada pemerintah kota sebagai kas daerah. 

 Demikian pula  seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Wiyarto (Kasubdin kebersihan dan pemeliharaan), bahwa hasil 

penerimaan retribusi itu secara langsung disetorkan ke BPD untuk 

dimasukkan ke kas daerah. Sedangkan untuk penggunaannya dari 

Dinas Pasar maupun dari Cabang Dinas Pasar mengajukan 

permohonan atau daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan dan 

berapa dana yang dibutuhkan. Itu pun tidak semua disetujui oleh 

Walikota. Untuk dana yang disetujui akan diberikan ke dinas agar 

digunakan sebaik-baiknya (wawancara tanggal 27 April 2005). 

Retribusi pasar di Kota Semarang saat ini masih mengacu pada 

Peraturan Daerah No. 9 tahun 1998 tentang Retribusi Pasar. Meskipun 

pada tahun 2004 telah disetujui peraturan yang baru, namun karena hal 

ini memberatkan pedagang maka peraturan baru ini belum dapat 

diberlakukan. Tetapi Rancangan peraturan daerah itu sudah disahkan 

maka akan tetap dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

Menurut peraturan Daerah No. 9 tahun 1998 ini, Pasar Johar Semarang 

termasuk dalam golongan pasar Kota. Sebagai pasar Kota pasar Johar 



 

 

dijadikan induk dari pasar-pasar lain.  

Adapun penerimaan Pasar Johar Semarang berasal dari sumber-

sumber berikut. 

a. Retribusi Bangunan Pasar  

1.  Retribusi Kios. Kios adalah bangunan tempat dasaran di 

lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran 

tertentu, dengan batas ruang yang jelas misalnya tembok, 

papan dan sebagainya. Tarif pungutan retribusi ini adalah Rp. 

175 m2/hari. 

2.  Retribusi Los. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang 

terbagi menjadi   beberapa petak tempat dasaran. Tarif 

pungutaan retribusi ini adalah Rp. 125 m2/hari. 

3. Retribusi Dasaran Terbuka. Dasaran Terbuka adalah tempat 

dasaran berbentuk pelataran di pasar sebagai fasilitas tempat 

berjualan pedagang tidak tetap. Tarif pugutan retribusi ini adalah 

Rp.100 m2/hari. 

b. Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar. Biaya administrasi 

ijin penggunaan bangunan pasar  dikenakan bagi badan atau perorangan 

yang menggunakan bangunan pasar. Biaya yang dikenakan dalam 

pemakaian tempat dasaran adalah 300x besar retribusi perhari. Di Pasar 

Johar, biaya untuk pemakaian tempat ini dihitung sesuai dengan besar 

retribusi harian permeter persegi dikalikan 300. Adapun penghitungannya 

adalah sebagai berikut. 

- Biaya pemakaian untuk kios adalah 300 x Rp. 175 m2/hari. 



 

 

- Biaya pemakaian untuk los adalah 300 x Rp. 125 m2/hari. 

-  Biaya  pemakaian  untuk  dasaran  te rbuka  adalah  300x 

Rp.  100  m2 /har i  

c. Biaya listrik. Penggunaan listrik di Pasar Johar di hitung sesuai dengan 

tarif yang ditentukan oleh Dinas Pasar. Tarif Dasar Listrik yang 

dikenakan pada setiap watt adalah Rp. 18. 686,00.  

d. Biaya MCK (mandi, cuci, kakus). MCK merupakan sarana penting 

demi kelangsungan aktifitas pasar dan sebagai salah satu wujud fisik 

pelayanan pasar. Dalam setiap penggunaan fasilitas ini, biaya yang  

dikenakan adalah Rp. 1000,00 untuk mandi dan Rp. 500,00 untuk 

buang air kecil dan buang air besar. 

e. Retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan yang dimaksud disini 

adalah retribusi sampah. Retribusi persampahan di pasar Johar tidak 

ditangani oleh cabang dinas namun atas kesepakatan bersama antara 

pedagang dan pemerintah, persampahan ini dikelola oleh Puskoppas 

(Pusat Koperasi Pedagang Pasar) unit kebersihan.  

Hasil retribusi sampah ini tidak masuk ke kas daerah namun 

digunakan dan dikelola sendiri untuk menutup biaya operasioal 

maupun non operasional di Puskoppas. Tarif retribusi kebersihan yang 

berlaku saat ini untuk kios sebesar Rp. 300 perhari, dan untuk los atau 

dasaran terbuka sebesar Rp. 200 perhari. Sedangkan untuk pengenaan 

tarif sampah secara bulanan disesuaikan dengan pengenaan tarif harian 

dikali 30 hari yaitu: 

- retribusi sampah untuk kios sebesar Rp. 300 x 30 hari; 



 

 

- retribusi los atau dasaran terbuka sebesar Rp. 200 x 30 hari.  

Dalam pelakasanaannya penerimaan-penerimaan pasar 

tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan retribusi pasar. 

Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang 

diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada 

penguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut. Penerimaan 

retribusi pasar ini dibagi menjadi dua yaitu penerimaan retibusi harian 

dan penerimaan retribusi bulanan. Adapun realisasi penerimaan 

retribusi tersebut adalah sebagai berikut. 

a).  Penerimaan Harian 

Penerimaan retribusi harian adalah penerimaan yang 

diperoleh setiap hari. Penerimaan retribusi harian ini ditentukan 

dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan luas bangunan 

yang ditempati atau membayar tarif yang telah ditentukan. 

Retribusi harian ini diperoleh dari: 

- retribusi pasar (karcis) pertahun 2004 sebesar Rp. 

534.644.300,00 

- retribusi kebersihan pertahun 2004 sebesar Rp. 246.000.000,00 

Jadi total penerimaan retribusi harian tahun 2004 adalah 

Rp. 780.644.300,00. 

b). Penerimaan Bulanan 

Penerimaan retribusi bulanan adalah penerimaan yang 

diperoleh setiap bulan. Penerimaan retribusi bulanan diperoleh 

dengan cara mengalikan penerimaan perhari dikalikan satu bulan 



 

 

(30) hari. Besarnya retribusi bulanan ini pertahun 2004 adalah 

sebagai berikut. 

 Tabel 2 Penerimaan Retribusi Bulanan Tahun 2004 

No Retribusi Pendapatan  Perbulan 

1 Retribusi pasar Rp.       882.933.796,00 

2 Retribusi kebersihan Rp.         30.000.000,00 

3 MCK Rp.         95.190.000,00 

4 Listrik Rp.       417.623.875,00 

5 Lain-lain (air, gudang, 

pemadam kebakaran) 

Rp.       107.981.040,00 

 Total Rp. 1.425.747.671,00. 

                       Sumber: Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar 

 Penerimaan retribusi tersebut akan direkapitulasi oleh 

bendahara pasar secara tahunan. Sehingga dari data-data tersebut 

dapat diketahui penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan 

pertahu 2004 adalah sebagai berikut. 

                     Tabel 3 Penerimaan Retribusi Pasar Johar tahun 2004 

No. Jenis retribusi Penerimaan 

1. Penerimaan retribusi harian Rp.     534. 644. 300,00 

2. Penerimaan retribusi bulanan Rp.     882. 933. 796,00 

3. Penerimaan listrik Rp.     417. 623. 870,00 

4. Penerimaan MCK Rp.       95. 190. 000,00 



 

 

5 Penerimaan lain-lain Rp.     107. 623. 875,00 

 Total Rp. 2. 038. 373. 011,00 

                     Sumber: Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar 

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan 

retribusi pasar pertahun 2004 adalah sebesar Rp. 2. 038. 373. 011, 00. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 mengenai realisasi 

penerimaan Pasar Johar Semarang.  

Pengelolaan dan perekapan retribusi kebersihan dilakukan oleh 

bendahara Puskoppas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 23 Mei 2005 dengan Bapak Kuncoro diperoleh informasi 

bahwa pengelolaan retribusi kebersihan ini tidak termasuk dalam 

pendapatan pasar yang nantinya masuk ke kas daerah. Namun hasil 

retribusi ini hanya digunakan untuk biaya-biaya yang berkaitan 

dengan kebersihan terutama persampahan. Dan sebenarnya itu pun 

belum cukup karena penerimaan retribusi ini tidak seimbang dengan 

pengeluaran sehingga selalu defisit. Hal ini terjadi karena pungutan 

retribusi kebersihan yang diberlakukan saat ini sering terjadi 

tunggakan-tunggakan.  

Para pedagang umumnya membayar retribusi harian/bulanan 

itu untuk kios/los yang mereka tempati. Sedangkan apabila mereka 

mempunyai gudang penyimpan barang yang seharusnya dikenakan 

retribusi, mereka tidak bersedia membayar retribusi dengan alasan 

gudang itu tidak mereka tempati untuk berjualan. Sebenarnya 



 

 

permasalahan ini sudah dibahas oleh pihak Puskoppas dan pedagang, 

dan kesepakatan yang diperoleh adalah retribusi kebersihan hanya 

dikenakan pada kios/los/dasaran terbuka yang ditempati. Sedangkan 

gudang penyimpan barang dagangan tidak dikenakan retribusi. 

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat di lihat 

dari tabel berikut ini. 

                  Tabel 4 Penerimaan retibusi kebersihan pertahun 2004 

No. Retribusi kebersihan Penerimaan 

1. Harian Rp. 246. 000. 000, 00 

2. Bulanan Rp.   30. 000. 000, 00 

 Total Rp. 276. 000. 000, 00 

                 Sumber: Data dari Pusat Koperasi Pedagang Pasar Johar  

Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan 

retribusi kebersihan pertahun 2004 adalah sebesar Rp. 276. 000. 

000,00. Hasil ini tidak sebanding dengan pengeluaran. Adapun 

pengeluaran retribusi kebersihan adalah sebagai berikut. 

                  Tabel 5 Pengeluaran Retribusi kebersihan pertahun 2004 

No. Jenis Pengeluaran Perbulan Pertahun 2004 

1. Gaji pegawai Rp. 18.000.000,00 Rp. 216.000.000,00 

2. Biaya operasional Rp.   4.500.000,00 Rp.   54.000.000,00 

3. Administrasi Rp.  1.000.000,00 Rp.   12.000.000,00 

 Total  Rp. 282.000.000,00 

Sumber: Data dari Pusat Koperasi Pedagang Pasar Johar 



 

 

Berdasarkan kedua tabel 4 dan 5 tersebut pada tahun 2004 

terjadi defisit sebesar Rp. 6.000.000,00 dan untuk mengatasi hal ini 

biasanya diadakan pengurangan biaya operasional dan biaya 

administrasi. Hal ini dilakukan karena dalam tiap tahun pihak 

Puskoppas tidak memberi target penerimaan dan pengeluaran. 

Penerimaan dan pengeluaran itu diterima apa adanya dari pedagang  

pasar dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. 

Bapak Sugiman Haryono pada wawancara tanggal 11 Mei 

2005 mengungkapkan bahwa sebenarnya pendapatan retribusi 

pasar tersebut minus artinya terjadi  ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dan jumlah dana yang disediakan dan sebenarnya kami 

berusaha semaksimal mungkin menggunakan dana-dana dari 

pemerintah untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Misalnya: 

dari pengelola pasar Johar membutuhkan dana Rp. 10.000.000,00 

untuk perbaikan atap, pintu, kamar mandi dan lain-lain namun 

dana yang tersedia hanya Rp. 2.000.000,00 maka yang digunakan 

ya Rp. 2.000.000,00 itu atau kami minta pedagang untuk swadaya 

sendiri untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Dalam menggunakan 

dana Cabang Dinas  tidak mempunyai wewenang penuh jadi apa 

yang diberi oleh Dinas itulah yang dimanfaatkan. 

Hal ini wajar terjadi karena tujuan yang ingin dicapai oleh 

Dinas Pasar tidaklah untuk mencari keuntungan tetapi sebagai pelayan 

masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan untuk kepentingan 



 

 

umum terutama bagi para pengguna jasa pelayanan pasar. Sebagai 

pelayan masyarakat maka apabila ada pedagang yang pembayaran 

retribusinya kurang maka akan berpengaruh pada kurangnya 

penerimaan pemerintah dari hasil retribusi pasar itu sendiri. 

2. Aspek-Aspek Pengelolaan Retribusi Pasar Johar Semarang 

Pengelolaan retribusi pasar meliputi aspek administrasi, 

aspek personal, aspek evaluasi dan pengawasan, serta aspek 

pemanfaatan hasil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

keempat aspek tersebut sudah berjalan sewajarnya namun masih ada 

beberapa hal yang memerlukan pembenahan. Adapun aspek-aspek 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar Johar Semarang. 

Adminstrasi penerimaan retribusi daerah merupakan 

rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan 

daerah secara tertib, sah, hemat, dan berdayaguna. Retribusi pasar 

merupakan salah satu sumber keuangan daerah dimana 

pemerintah daerah menyediakan jasa tertentu (jasa pelayanan 

pasar) kepada masyarakat pengguna jasa pasar yaitu para 

pedagang. Dengan begitu pungutan menjadi hak pemerintah 

sebagai penyedia jasa tersebut. Untuk memperlancar kegiatan 

administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang baik.  

Adapun pelaksanaan administrasi di Pasar Johar 

Semarang adalah sebagai berikut. 



 

 

a. Ijin Permakaian Tempat Dasaran atau Tempat Berjualan di Pasar 

Ijin pemakaian tempat berjualan merupakan salah satu cara yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui dan mengatur setiap 

pemakaian tempat berdagang di pasar. Ijin pemakaian tempat 

berjualan di pasar dikelompokkan menjadi dua jenis. 

1. Ijin Pemakaian Tempat Baru 

  Bagi setiap orang yang akan memakai tempat 

dasaran maka harus membuat ijin pemakaian tempat. 

Untuk balik nama pemakaian tempat dikenakan biaya 300 

x besar retribusi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Sri Hatidjati (bendahara pasar) pada wawancara 

tanggal 12 Mei 2005 bahwa penghitungan ijin pemakaian 

tempat tersebut misalnya: seseorang mempunyai luas kios 

8 m2, tarif retribusi Rp. 175/m2/hari. Jadi biaya ijin 

pemakaian tempat tersebut sebesar 8 x Rp. 175/m2/hari x 

300 = Rp. 420. 000, 00. Jumlah ini merupakan biaya 

pemakaian tempat untuk satu tahun dan selanjutnya dapat 

dilakukan perpanjangan ijin pemakaian bangunan. 

2. Perpanjangan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan 

Untuk perpanjangan ijin pemakaian tempat 

dilakukan secara pasif setiap setahun sekali yaitu pedagang 

datang kepada petugas untuk memperpanjang ijin pemakaian 

kios, los, dasaran terbuka yang selama ini mereka tempati 



 

 

dengan membawa SIPTD ( Surat Ijin Pemakaian Tempat 

Dasaran) yang lama. 

b. Proses Pemungutan 

Pungutan retribusi pasar dan kebersihan dilakukan dengan 

cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas 

dibekali bukti pungutan yang kemudian petugas atau juru pungut 

tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang 

telah ditentukan. Dalam pembagian waktu memungut, antara 

pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan tidak 

dilakukan dalam jam yang sama. Hal ini dimaksudkan agar 

pedagang tidak terlalu keberatan membayar pungutan itu. Adapun 

pembagian jam pungutan adalah sebagai berikut. 

- Retribusi pasar dipungut pada pukul 10.00 sampai dengan 

pukul 14.00 WIB. 

- Retribusi kebersihan dipungut pada pukul 11.00 sampai 

14.30 WIB. 

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena 

dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya dan 

pemungutan antara petugas pasar dan petugas kebersihan 

dilakukan di blok-blok yang berbeda agar tidak terjadi tumbukan.  

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif 

karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan 

sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan 



 

 

sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena 

kesadaran pedagang  masih dirasa kurang. Hal ini seperti 

dituturkan oleh mbak Kurnia (staf administrasi): 

 “sistem yang digunakan disini memang dilakukan secara 
langsung artinya petugas yang datang ke pedagang untuk 
memungut retribusi dan hal ini saya rasa paling efektif karena 
masyarakat itu masih kurang sadar. Dengan cara inipun 
banyak pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau 
pakai sistem tidak langsuang, bisa-bisa banyak tunggakan 
retribusi yang harus dialami oleh dinas” (wawancara tanggal 
12 Mei 2005).  

 

Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan 

merasa repot untuk membayar dan dalam setiap mereka 

membayar retribusi akan mendapatkan bukti pembayaran 

berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, dan 

dasaran terbuka serta untuk retribusi kebersihan. 

Dalam melakukan tugasnya juru pungut banyak 

mengalami kendala-kendala yaitu banyak pedagang yang 

membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan akan tetapi 

pedagang membayar sesuai dengan situasi perdagangan. Misalnya 

saja bagi pedagang yang dipungut retribusi harian menempati kios 

seluas 8 m2  harus membayar retribusi sebesar Rp. 2.400,00 namun 

pedagang tersebut hanya membayar Rp. 1.400,00 karena pasaran 

sepi. Artinya pedagang hanya membayar setengah dari retribusi 

yang seharusnya dibayarkan dan setengahnya yang belum dibayar 

akan menjadi utang retribusi bagi wajib retribusi tersebut. 



 

 

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas 

menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk kemudian 

disetorkan ke kas daerah lewat BPD (Bank Pembangunan Daerah), 

kemudian dari BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap 

Cabang Dinas Pasar ke bendahara penerima Dinas Pasar yang 

berada di bawah Sub Dinas Penerimaan. Penyetoran retribusi di 

Pasar Johar ke kas daerah dilakukan setiap hari. 

Adapun mekanisme pungutan retribusi pasar Johar adalah 

sebagai berikut. 

               Bagan 1 Bagan Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Johar 
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c.   Proses Pembukuan 

Pembukuan retribusi di pasar Johar dilakukan oleh 

bendahara  pasar. Bendahara pasar ini bertugas untuk: 

1. menerima atau mencatat bukti pungutan; 

2. mendistribusiakan kepada petugas pemungut lewat kepala pasar;  

3. menerima laporan realisasi pungutan dari petugas atau juru pungut           

kepada kepala pasar; dan  

4. membuat laporan setiap bulan kepada kepala dinas lewat 

kepala cabang. 

Proses pembukuan setoran dari pasar Johar dilakukan setiap 

hari sedangkan untuk laporan dibuat sebulan sekali (laporan bulanan). 

Laporan bulanan ini hanya sebagai alat evaluasi bersama golongan 

pasar-pasar lain di Kota Semarang. 

Di Dinas Pasar sendiri juga melakukan pembukuan 

penerimaan harian dan bulanan yang nantinya dimasukkan ke kas 

daerah bersama-sama dengan jenis retribusi lain. 

2.  Aspek Petugas 

Pemungutan retribusi pasar Johar dilakukan dengan cara 

petugas mendatangi para pedagang yang menempati kios, los dan 

dasaran terbuka. Pemungutan ini dilakukan berdasarakan pembagian 

blok. Adapun petugas yang memungut retribusi pasar adalah 

sebagai berikut. 

a. Petugas pemungut 



 

 

Petugas pemungut atau juru pungut adalah orang 

yang bertugas memungut retribusi kepada para pedagang di 

pasar. Di pasar Johar terdapat 19 orang juru pungut retribusi 

pasar dan 61 orang juru pungut retribusi kebersihan. Melihat 

kenyataan yang ada jumlah ini merupakan jumlah yang wajar 

karena di lihat dari luasnya Pasar Johar dan banyaknya 

pedagang yang ada yaitu 5243 pedagang.  

b. Cadangan juru pungut pengganti 

Sebagai pegawai biasa tentunya dalam satu minggu ada 

satu hari libur, maka agar tidak terjadi kekacauan dalam 

pemungutan retribusi, pemerintah mempekerjakan 5 orang sebagai 

pengganti petugas pemungut yang sedang libur. Sedangkan untuk 

retribusi kebersihan pembagian hari pemungutan dilakukan secara 

bergilir dengan tetap mempekerjakan 61 orang tersebut. 

3.   Pengawasan 

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial 

dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah 

sesuatu hal dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan 

instruksi, atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan 

dan kelemahan dalam bekerja. Dengan pengawasan dapat 

menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan dapat 

dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ada 

kesalahan dan ketidakcocokan. 



 

 

Pengawasan di pasar Johar dilakukan dengan melalui tiga cara.  

a. Sistem mengadministrasikan bukti pungutan dan  

mengevaluasinya secara rutin. Misalnya, setiap kali juru pungut 

harus melaporkan hasil pungutannya pada hari  ia  

retribusi. Jika masih ada kekurangan maka dari kedua belah 

pihak saling mengevaluasi kemungkinan yang ada. Hal yang 

dapat dilakuakan oleh pemerintah biasanya berupa teguran atau 

pemberian sanksi berupa pencabutan ijin penggunaan bangunan 

pasar oleh si memungut beserta sisa bukti pungutan. 

b. Sistem Tertib Administrasi, artinya dengan adanya tertib 

administrasi ini, pemerintah dapat mengawasi secara langsung 

pelaksanaan pungutan retribusi. Misalnya, untuk rekening 

bulanan seorang  juru pungut memungut dan mendapatkan hasil 

Rp. 5.000.000,00 dalam sekali pungutan (dari 15 orang) maka 

pendapatan dalam satu bualan itu harus dilaporkan pada hari ia 

memungut beserta realisasinya dan sisa pembayaran rekening 

yang dibawa. 

c.  Untuk para pedagang dari pemerintah lebih memfokuskan pada 

nilai nominal pembayaran pedagang. Maksudnya apabila ada 

pedagang belum membayar pungutan retribusi secara penuh 

maka kekurangannya akan menjadi retribusi terutang. 

4.  Pemanfaatan Hasil 

Hasil penerimaan retribusi pasar ini langsung disetorkan ke 



 

 

kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah dan bukti setoran 

dari cabang dinas diserahkan ke dinas pasar. Penyetoran ke kas 

daerah melalui BPD tersebut dilakukan setiap hari dalam waktu 1 x 

24 jam.  

Pemanfaatan hasil retribusi ini oleh pihak pasar tidak dapat 

dimanfaatkan secara langsung untuk pengelolaan pasar sehingga 

apabila diperlukan penyediaan sarana dan prasarana, penangananya 

dilaporkan dahulu ke Dinas Pasar agar segera ditindaklanjuti. Cara 

seperti sudah dilakukan dengan baik dalam arti mekanisme yang 

ada dalam bagan I sudah dapat dilakukan  meskipun untuk 

mendapatkan dana harus menunggu persetujuan dari Walikota. 

Adapun fasi l i tas  f i s ik  yang sudah ada di  pasar  Johar 

adalah sebagai  ber ikut .  

1. Fasilitas Bangunan 

- Pasar  Johar Induk terdiri dari 520 kios, 984 los dan 756 dasaran terbuka. 

- Pasar Yaik Permai terdiri dari 226 kios, 172 los, 617 dasaran terbuka. 

- Pasar Yaik Baru terdiri dari 58 kios, 375 los, 203 dasaran terbuka. 

- Pasar Kanjengan/Pungkuran terdiri dari 136 los, dan 450 dasaran terbuka. 

2. Fasilitas MCK 

- Pasar Johar Induk sebanyak 7 buah. 

- Pasar Yaik Permai sebanyak 2 buah. 

- Pasar Yaik Baru sebanyak 3 buah. 

- Pasar Kanjengan/Pungkuran sebanyak 3 buah. 



 

 

3. Fasilitas Listrik 

Pasar Johar menyediakan daya sebesar 262.000 KVA, dengan 

pemakaian sebesar 327.070 KVA. Dengan jumlah ini maka terjadi 

kelebihan daya sebesar 65.070 KVA dan untuk mengatasinya Pasar 

Johar baru menambah daya sebesar 16.500 KVA yang terpasang di 

sebagian Pasar Johar. 

4. Tempat Penampungan Sampah 

Sampah merupakan masalah utama yang ada di Pasar Johar, agar 

tidak terjadi penumpukan sampah yang sangat banyak maka Dinas 

Pasar menyediakan area seluas 50 m2.     

5. Alat Pemadam Kebakaran 

Di Pasar Johar fasilitas alat pemadam kebakaran ada di setiap 

kios/los atau dasaran terbuka yang pedagaang tempati dan ini 

merupakan kesadaran dari pedagang untuk menyediakan sendiri alat 

pemadam  kebakaran tersebut. 

6. Fasilitas-Fasilitas lain seperti Air, Telepon, dan Parkir. 

Fasilitas air di Pasar Johar di sediakan dengan membuat sumur bor 

sebanyak delapan buah. Dalam hal fasilitas telepon, Cabang Dinas 

tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan pengelolaannya di 

serahkan kepada Dinas Pasar secara langsung. Luas area parkir di 

Pasar Johar adalah 200 m dan di kelola oleh Dinas Perhubungan.  

 Fasilitas-fasilitas yang ada tersebut disediakan oleh 

pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat karena 



 

 

pasar sebagai salah stu kepentingan umumyang harus dipenuhi. 

kebutuhan itu mendesak dan perlu penanganan segera maka dari 

pihak pengelola pasar maupun dari pemerintah akan segera 

menangani dan jika hal ini tidak dapat dilakukan maka dapat 

dimintakan swadaya dari para pedagang 

Adapun perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam kurun 

waktu tahun 2004 atas swadaya pedagang yaitu: 

a). Di Johar Utara 

Pada tahun 2004 di Johar Utara diadakan perbaikan-

perbaikan seperti penggantian kabel listrik pedagang dari pusat ke 

tempat dasaran masing-masing pedagang sebanyak 343 pedagang 

pada bulan Juni  2004, perbaikan plapon pasar Johar Utara Atas 

sebelah timur pada bulan November 2004, perbaikan/peninggian 

lantai pasar Johar Bawah dengan lebar 3 m dan panjang 60 m pada 

bulan Maret 2005, dan penggantian kabel listrik pedagang Johar 

Utara pada bulan Maret 2005. Perbaikan-perbaikan ini 

menghabiskan dana sebesar Rp. 60.400.000,00 

b). Di Johar Tengah 

Di Johar Tengah diadakan perbaikan-perbaikan untuk 

penggantian kabel dan perbaikan box panel listrik pasar Johar 

Tengah pada bulan Desember 2004. Perbaikan ini menghabiskan 

dana sebesar Rp. 900.000,00. 

 



 

 

c). Di Johar Selatan/ Kanjengan 

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan adalah pengaspalan 

jalan di Pasar Kanjengan pada bulan Januari 2004, pengerukan 

saluran di Pasar Pungkuran pada bulan Februari 2004 dan 

pengerukan saluran serta peninggian lantai Johar Selatan bawah 

pada bulan Maret 2005. Perbaikan-perbaikan inu menghabiskan 

dana sebesar Rp. 19.441.000,00. 

d). Di Pasar Yaik Permai 

Perbaikan yang dilakukan adalah penambahan daya listrik 

los buah Pasar Yaik Permai dari 5.500 kwh menjadi 11.000 kwh 

pada bulan Januari 2004, penggantian kabel listrik Pasar Yaik 

Permai pada bulan Januari 2004, dan pengecatan los buah pada 

bulan Agustus 2004. Perbaikan-perbaikan ini menghabiskan dana 

sebesar Rp. 36.350.000,00. 

e).  Di Pasar Yaik Baru  

Perbaikan-perbaikan ynag dilakukan adalah perbaikan 

atau penggantian kabel box panel listrik pada bulan November 

2004 dan pembuatan atap Viber di Jl. Alon-alon Tengah pada 

bulan Desember 2004. Perbaikan-perbaikan ini menghabiskan 

dana sebesar Rp. 27.500.000,00. 

Jadi total keseluruhan dan swadaya pedagang untuk 

perbaikan-perbaikan pelayanan fisik pasar Johar tahun 2004 adalah 

Rp. 144.491.000,00. Hal ini dilakukan oleh pedagang karena jika 



 

 

menunggu dana dari Dinas akan sangat lama  dengan alasan masih 

banyaknya tunggakan yang harus dibayar oleh para pedagang. Selain itu 

omset penjualan yang tinggi membuat pedagang bersedia untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang sekiranya mampu mereka 

penuhi sendiri dengan swadaya. 

4.1.3. Persepsi Pedagang tentang Pengelolaan Retribusi Pasar untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang 

Persepsi pedagang adalah pendapat para pedagang mengenai suatu 

masalah atau peristiwa tertentu. Peristiwa yang dimaksud di sini adalah 

mengenai retribusi yang telah dibayarkan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Sebagai subjek retribusi pasar, para pedagang 

yang menggunakan jasa pelayanan pasar secara langsung tentu merasakan 

pelayanaan-pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa selama ini pelayanan 

publik yang diberikan pemerintah kepada pedagang dari hasil pengelolaan 

retribusi itu sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa hal yang 

perlu penanganan segera dari pemerintah. Adapun persepsi pedagang 

mengenai pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan 

publik di Pasar Johar ini adalah sebagai berikut. 

1. Aspek Administrasi 

Pelaksanaan administrasi Pasar Johar dilakukukan sesuai dengan 

aturan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan antara pedagang 

dan pemerintah. Adapun persepsi pedagang mengenai pelaksanaan 



 

 

administrasi di Pasar Johar adalah sebagai berikut. 

a. Ijin Penggunaan Bangunan di Pasar Johar 

Ijin penggunaan bangunan pasar di Pasar Johar 

dilakukan setiap tiga tahun sekali dan setiap tahun, para pemilik 

ijin harus melaporkan apakah bangunan itu ditempati atau tidak 

atau ada tunggakan yang dapat mengakibatkan dicabutnya ijin 

penggunaan bangunan itu kepada Cabang Dinas Pasar. Menurut 

Fera Safera (wawancara tanggal 12 Mei 2005),  setiap tiga tahun 

sekali ia memperpanjang ijin pemakaian tempat ini sesuai dengan 

prosedur  sedangkan kartu SIPTDnya pun selesai tepat waktu yaitu 

sekitar satu minggu. Menurut peraturan untuk memperpanjang ijin 

penggunaan bangunan harus memenuhi prosedur sebagai berikut. 

1. mengisi formulir yang disediakan. 

2. berkas permohonan diajukan ke kepala Dinas Pasar 

melalui Kepala Cabang. 

3. Kepala Cabang meneliti syarat-syarat yang telah ditentukan 

untuk kemudian meneruskan atau menolak permohonan 

SIPTD (Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasaran). 

Adapun persyaratan ijin pemakaian tempat dasaran  adalah: 

a). foto copy KTP dan Kartu Keluarga; 

b). pas foto 3x4 3 lembar; 

c). copy pendirian perusahaan (apabila atas nama perusahaan); 

d). bukti perolehan tempat. 



 

 

4. Permohonan SIPTD yang telah memenuhi syarat 

diteruskan kepada kepala dinas melalui Ka Sub Din 

penataan dan Penempatan. 

5. SIPTD yang telah ditandatangani. 

6. SIPTD ini diserahkan kepada pedagang melalui Kepala 

Cabang dalam waktu 3-5 hari. 

Adapun  permohonan ijin pemakaian tempat dasaran 

mengikuti mekanisme berikut ini. 



 

 

Bagan 2 Mekanisme Permohonan Ijin Pemakaian 
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Dari prosedur yang sederhana tersebut ternyata masih 

ada pedagang yang merasa pelayananbahwa pelayanan yang 

diberikan selama ini kurang  baik. Seperti yang dituturkan Bapak 

PEDAGANG CABANG DIN/KAPAS 

SUB DIN PENATAAN 
DAN PENEMPATAN 

KEPALA DINAS 

SUB DIN PENATAAN 
DAN PENEMPATAN 

SIE PERIJINAN 

SUB DIN PENATAAN 
DAN PENEMPATAN 

CAB DIN/KAPAS PEDAGANG 

Berkas diajukan (1 hari) 

Penelitian persyaratan (1 hari) 

Pengagendaan  (1 hari) 

Pengiriman ijin (1 hari) 

(1 hari) 



 

 

Mun Hadi (wawancara tanggal 15 Mei 2005) bahwa ia pernah 

mengurus ijin perpanjangan namun sampai satu bulan baru jadi 

padahal persyaratan sudah terpenuhi. 

Hal ini terjadi tidak sepenuhnya kesalahan petugas 

namun dapat terjadi karena banyaknya pekerjaan yang harus 

ditangani dan hal ini tedak sebanding dengan upah yang ia 

dapatkan atau karena pada saat itu sarana dan prasarana tidak 

terpenuhi. Untuk memenuhi dan memberikan pelayanan yang 

tepat waktu itu petugas harus di beri sarana seperti, formulir 

pendaftaran, blangko ijin, mesin ketik, komputer, alat tulis kantor, 

kalkulator, filling cabinet, dan ordner. Sedangkan jumlah yang ada 

tersebut sangat terbatas sehingga hal ini menjadi hamabatan bagi 

penyediaan pelayanan. 

b. Proses Pemungutan 

Pemungutan retribusi di Pasar Johar dilakukan 

secara langsung dimana petugas memungut retribusi secara 

harian maupun bulanan. Menurut pedagang cara ini 

merupakan cara yang efektif agar tidak terlalu banyak 

pedagang yang mempunyai retribusi terutang. Menurut 

penuturan Risdianto, setiap hari ia membayar retribusi pasar 

untuk los yang ia tempati sebesar Rp. 500,00 dan retribusi 

kebersihan sebesar Rp. 300,00 dan ia berjualan dari pukul 

08.00 sampai pukul 17.00 WIB. Pemungutan retribusi kepada 



 

 

para pedagang di sesuaikan dengan wakatu berjualan. Artinya bagi 

pedagang yang berdagang (di Pasar Yaik Permai, Yaik Baru 

dan Pasar Johar Induk) di pungut pada pukul 10.00 sampai 

pukul 14.00 WIB, dan bagi pedagang yang berjualan di Pasar 

Kanjengan/Pungkuran pemungutan biasanya dilakukan pada 

pukul 10.00 sampai 14.00 WIB pada siang hari dan pukul 

17.00 Wib pada malam hari karena aktivitas pasar ini 

berlangsung 24 jam.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Roziah bahwa, ia 

membayar karcis retribusi sebesar Rp. 3.000,00 dan  jumlah ini 

dihitung dari luas kios yang ia empati yaitu seluas 8,5 m2. 

Retribusi yang harus dibayar yaitu 8,5 m2x Rp. 175,00 yaitu Rp. 

1.500,00. Karena ia berjualan selama 24 jam maka dikenakan 

retribusi dua kali yaitu pada siang dan malam hari. Namun untuk 

menghemat tenaga pemungutan dilakukan satu kali yaitu pada 

siang hari dan retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 

3000,00. 

Pemungutan retribusi kebersihan disesuaikan dengan 

pemungutan retribusi pasar agar tidak terjadi tumbukan jam 

memungut. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak merasa terlalu 

berat membayar iuran. Jadwal pemungutan retribusi kebersihan 

dilakukan pada hari yang sama dengan retribusi pasar namun pada 

jam yang berbeda. Dan biasanya retribusi pasar dulu baru retribusi 



 

 

kebersihan. 

c. Pembukuan 

Persepsi pedagang mengenai pembukuan yang 

dilakukan di pasar Johar sudah berjalan sewajarnya dan memadai. 

Di mana pembukuan retribusi pasar yang dilakukan setiap hari dan 

dilaporkan kepada Dinas setiap bulan itu sebelumnya  dilaporkan 

Cabang Dinas melakukan pertemuan dengan perwakilan pedagang 

mengenai penerimaan retribusi pasar tersebut. Dan hasil retribusi 

itu cukup dirasakan oleh pedagang meskipun adakalanya mereka 

swadaya untuk memenuhi pelayanan publiknya sendiri. 

2.    Aspek Personal (petugas) 

Retribusi pasar yang terdiri dari retribusi pasar dan retribusi 

kebersihan dipungut oleh petugas pemungut masing-masing. Retribusi 

pasar dipungut oleh juru pungut dari Dinas Pasar dan retribusi 

kebersihan dipungut oleh juru pungut dari Puskoppas. Dalam 

melaksanakan tugas pemungutan, juru pungut ini telah melakukan 

tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan tetap berpegang pada 

prinsip memberikan pelayanan sesuai dengan keadilan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 30 pedagang, 

semuanya mengungkapkan bahwa selama  ini sikap yang ditunjukkan 

oleh para pemungut retribusi saat memungut sangat baik dan ramah. 

Baik dan ramah dalam arti tidak ada unsur paksaan atau kekerasan pada 

saat memungut dan bahkan saat pasaran sepi pedagang boleh saja tidak 



 

 

membayar atau hanya membayar setengahnya dari retribusi harian atau 

bulanan yang harus dibayarkan. Namun ada konsekuensi yang harus 

dipatuhi oleh pedagang yaitu retribusi yang belum dibayar tersebut 

menjadi retribusi terutang bagi pedagang yang bersangkutan, dan harus 

dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Misalnya seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Ahmach menyayangkan letak kiosnya yang 

tidak strategis sehingga tidak banyak pengunjung. Dan apabila 

pasarannya sepi ia hanya bisa membayar karcis retribusi separuh atau 

bahkan untuk sementara ia tidak membayar.  

Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi oleh para juru pungut 

namun dalam hal kebersihan antara petugas dan pedagang harus ada 

saling pengertian karena selama ini terjadi salah tafsir antara petugas 

dan pedagang. Bapak Kuncoro mengatakan bahwa seharusnya tidak 

ada sampah yang berserakan, karena menurut peraturan petugas itu 

hanya bertugas untuk mengambil tumpukan sampah yang ada di 

depan kios/los kecuali itu tugas penyapu pasar. Namun pada 

kenyataannya ada pedagang yang mengira karena mereka sudah 

membayar maka segala hal yang ada kaitannya dengan 

persampahan diserahkan kepada petugas kebersihan dari mulai 

penyapuan sampai pengangkutan sampah ke tempat pembuangan 

akhir. 

3. Aspek Pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 



 

 

pedagang pada umumnya di arahkan pada pembayaran retribusi yang 

dikenakan pada setiap pedagang yang masih mempunyai tunggakan-

tunggakan atau kelalaian bayar dan permohonan ijin untuk pemakaian 

tempat berjualan. Sanksi yang di berikan pemerintah dalam hal ini 

adalah pencabutan ijin pemakaian tempat apabila pedagang yang 

bersangkutan benar-benar tidak menghiraukan teguran dari pemerintah. 

4. Aspek Pemanfaatan Hasil  

Pemanfaatan hasil retribusi di Pasar Johar memang belum 

sepenuhnya di rasakan oleh pedagang namun fasilitas-fasilitas yang 

sudah tersedia selama ini dapat dimanfaatkan oleh pedagang dengan 

sebaik-baiknya sebagai sarana pendukung pelayanan publik di Pasar 

Johar. Di Pasar Johar pelayanan yang dapat diberikan dari hasil yang 

ada digunakan untuk dua jenis pelayanan. 

a  Pelayanan fisik 

Pelayanan fisik adalah jenis pelayanan dari pemeintah yang 

diberikan kepada pedagang dimana pelayanan itu berupa benda-benda 

atau barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Dari hasil penelitian 

yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah dari retribusi pasar ini sudah cukup baik meskipun masih 

ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, 

seperti sering terjadinya banjir dimusim penghujan sehingga jalan 

menjadi becek, sempitnya gang, kerusakan fisik lain (misalnya: atap 

bocor). Suwarni, seorang pedagang sayuran, mengatakan gang 



 

 

dibagian lantai dasar (bagian sayuran dan buah) sempit karena 

banyaknya sampah yang diletakkan di depan kios dan kadang-kadang 

tidak diambil dalam dua hari, dan belum lagi barang dagangan yang 

digelar sampai didepan kios (wawancara tanggal 13 Mei 2005).  

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sungkono (pedagang 

pasar Johar Selatan) menuturkan bangunan los yang ia tempati sangat 

mengenaskan karena jalannya masih banyak lumpur, becek dan 

sampah berserakan dan ia pun mengeluhkan masih banyaknya 

pedagang yang menggelar dagangannya disembarang tempat 

sehingga menambah ketidaktertiban penataan tempat. Dengan 

adanya permasalahan-permasalahan seperti di atas maka diperlukan 

penanganan yang segera oleh pemerintah daerah, namun karena 

keterbatasan dana hal ini menjadi terhambat.  

Pada kurun waktu tahun 2004, Pasar Johar telah melakukan 

perbaikan-perbaikan seperti perbaikan plapon Pasar Johar Utara 

bagian atas, perbaikan box panel dan kabel listrik di sebagian Pasar 

Johar Induk, Yaik Permai dan Yaik Baru, peninggian lantai dasar 

Pasar Johar Selatan, serta pembuatan atap viber di alon-alon tengah 

Pasar Johar. Perbaikan-perbaikan ini seluruhnya atas swadaya 

pedagang dan dengan begitu maka ada kerjasama yang baik antara 

pemerintah dan pedagang untuk menyediakan pelayanan atau 

membantu pemerintah memenuhi pelayanan.  

Namun, dalam hal pemungutan retribusi para pedagang 



 

 

mempunyai tingkat kesadaran yang kurang terutama pedagang di 

Pasar Johar Selatan, Pasar Yaik bagian dalam dan atas. Mereka 

umumnya mengeluhkan dari pemerintah mengenai letak kios dan 

sarana kebersihan. Hal ini seperti di tuturkan Sedangkan Bapak 

Ahmach menyayangkan letak kiosnya yang tidak strategis sehingga 

tidak banyak pengunjung. Sedangkan Bapak Eko Purwanto (pedagang 

pasar Yaik Baru) bahwa setiap pagi saat membuka kios ada banyak 

sampah berserakan sehingga kiosnya terlihat kotor sekali dan ia sering 

kali menyapu sendiri halaman kiosnya. Jika hal ini terjadi terus apa 

gunanya ada retribusi sampah, tamabahnya lagi. 

Melihat kenyataan seperti ini maka antara petugas dan pedagang 

harus ada saling pengertian karena selama ini terjadi salah tafsir antara 

petugas dan pedagang. Bapak Kuncoro mengatakan bahwa seharusnya 

tidak ada sampah yang berserakan, karena menurut peraturan petugas itu 

hanya bertugas untuk mengambil tumpukan sampah yang ada di depan 

kios/los kecuali itu tugas penyapu pasar, namun pada kenyataannya ada 

pedagang yang mengira karena mereka sudah membayar maka segala hal 

yang ada kaitannya dengan persampahan diserahkan kepada petugas 

kebersihan dari mulai penyapuan sampai pengangkutan sampah ke 

tempat pembuangan akhir. 

b. Pelayanan Non Fisik 

 Pelayanan non fisik adalah pelayanan yang diberikan 

pemerintah kepada pedagang yang berupa jasa pelayanan yang 



 

 

tidak berupa barang. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah 

pelayanan dalam memberikan keamaan bagi pedagang maupun bagi 

para pengunjung pasar. Pada kenyataannya keamanan di pasar Johar 

ini masih dirasa kurang meskipun sudah ada petugas keamanan sendiri 

sehingga perlu peningkatan pelayanan dalam hal keamanan.  

Di Pasar Johar ada 20 orang penjaga keamanan, dimana 17 

orang merupakan tenaga harian lepas dan hanya tiga orang yang sudah 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Di Johar Induk misalnya, 

masih banyak preman-preman yang meresahkan pedagang. 

Demikian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mun Hadi 

bahwa disekitar kiosnya banyak preman  yang sering meminta 

uang dan ia berharap ada tindakan yang tegas dari pemerintah 

untuk mengatasinya. Selain itu masalah keamananpun dikeluhkan 

oleh Ibu Hj. Maryam bahwa kios yang ia tempati sering terjadi 

pencurian, barang-barang yang dicuri itu adalahtutup rooling 

door aluminium. Tutup ini dicuri sampai habis namun meskipun 

ia sudah lapor hal ini tidak mendapat respon dari pemerintah.  

Selain masalah-masalah di atas, pedagangpun umumnya 

mengeluh karena banyak copet sehingga jumlah pengunjung menjadi 

berkurang. Melihat kenyataan-kenyataan yang ada pemerintah pada 

dasarnya sudah berusaha untuk mengatasinya tetapi karena 

keterbatasan dana dan tenaga maka keamanan tersebut untuk saat ini 

memang harus menjadi perhatian bagi semua pihak dan tidak hanya 



 

 

dari pemerintah. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah 

mendirikan pos polisi meskipun tidak berjalan secara maksimal. 

Pada dasarnya kegiatan pelayanan pasar merupakan kegiatan 

yang menyangkut persoalan hak. Dengan begitu maka dapat dinyatakan 

bahwa hak ini berlaku untuk siapapun yang membutuhkan layanan 

tersebut, baik itu dari anggota organisasi maupun (pemerintah) yang 

berkewajiban melayani dan orang luar yang bukan anggota organisasi 

yaitu para pedagang yang berhak menerima layanan yang baik. Hak 

tersebut akan diperoleh pedagang  dengan pelayanan yang wajar dari 

pemerintah. Namun pedagang juga harus memenuhi segala kewajibannya 

mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

membayar retribusi sesuai tarif retribusi pasar tersebut. 

Pemberian pelayanan publik tentunya tidak dapat dilepaskan 

Dari persoalan pengelolaan keuangan. Di Pasar Johar ini yang dimaksud 

dengan pengelolaan disini adalah pengelolaan keuangan dari hasil 

retribusi pasar. Padahal pada kenyataannya hasil retribusi pasar ini tidak 

dapat sepenuhnya digunakan untuk memberikan pelayanan karena 

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kota untuk dimasukkan 

ke kas daerah dan pasar hanya bisa memanfaatkannya jika memerlukan 

untuk perbaikan fasilitas/pelayanan pasar, itu pun kalau Walikota 

menyetujui. Dan untuk mengatasi hal ini maka petugas pasar selalu 

memotivasi para pedagang untuk swadaya sendiri dan meningkatkan 

kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai 



 

 

dengan tarif yang telah ditentukan. 

4.1.4. Fakor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang 

Dalam memberikan pelayanan yang baik tidak selalu mulus 

seperti yang dinginkan, akan tetapi selalu dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor 

yang mendukung pelayanan publik yang lebih baik di Pasar Johar 

adalah sebagai berikut. 

a. Sikap ramah para petugas pemungut dan petugas administrasi dalam 

melayani pedagang secara langsung. 

b. Dalam memberikan pelayanan yang baik pemerintah selalu 

berpedoman asas-asas dan prinsip pemberian pelayanan yang baik dan 

jika terjadi penyimpangan maka akan segera ditindak atau diberi 

sanksi. Bapak Sugiman Haryono menjelaskan, dalam memberikan 

sanksi untuk petugas pihak dinas mempunyai tiga cara yang ditempuh 

yaitu sebagai berikut. 

a. Pembinaan, pada tahap ini petugas yang telah melakukan 

kesalahan akan dilihat terlebih dahulu kadar kesalahannya. Apakah 

termasuk kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil. 

Kesalahan besar misalnya, penggelapan uang dan kesalahan kecil 

misalnya pelanggaran disiplin kerja. 

b. Peneguran, cara ini dilakukan jika cara pertama tidak dihiraukan. 

Teguran ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. 



 

 

c. Tindakan, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

ada. Misalnya, untuk kesalahan pelanggaran disiplin 

mendapat sanksi dipindahkan ke bagian lain dan jika 

kesalahan yang dilakukan itu termasuk tindak kriminal maka 

diserahkan ke pihak kepolisian. 

Sedangkan jika kesalahan itu dilakukan oleh pedagang 

maka sanksi yang ditetapkan adalah peneguran dan jika hal ini tidak 

dihiraukan maka akan dilakukan pencabutan ijin pemakaian bangunan 

yang ia tempati.  

c. Pengorganisasian yang baik oleh pihak pengelola pasar yaitu dari Dinas 

Pasar ke Cabang Dinas Pasar wilayah I Johar beserta staf-stafnya. 

Dalam memberikan pelayanan terjadi kesinambungan antara 

tugas staf yang satu dengan staf yang lain. Misalnya, untuk 

pemungutan retribusi, juru pungut menyetorkan hasil pungutannya 

kepada bendahara pasar dan kemudian bendahara pasar merekap dan 

melaporkan hasilnya kepada Dinas Pasar untuk dimasukkan ke kas 

daerah. Sistem organisasi yang baik ini sangat mendukunng dan 

memperlancar tugas masing-masing staf. Dengan begitu maka 

wewenang dan tanggunng jawab tiap komponen menjadi jelas dan 

tidak timpang tindih. 

d. Kemampuan setiap petugas yang loyal dan mengerti benar akan tugas 

dan kewajibannya sehinngga terampil dalam menjalankan tugasnya. 

e. Dengan terbentuknya organisasi-organisasi pedagang seperti, FKPJK 



 

 

(Forum Komunikasi Pedagang dan Jasa Kanjengan), PPJP (Persatuan 

Pedagang Jasa Pasar) dan HIMPIS (Himpunan Pedagang Pasar Yaik 

Semarang) yang dapat diajak bekerjasama dengan petugas dalam 

meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar. Organisasi-organisasi 

ini merupakan organisasi yang didirikan oleh para pedagang pasar dan 

beranggotakan para pedagang pasar juga. Tujuan dari paguyuban ini 

adalah sebagai jembatan perantara antara pemerintah dan pedagang 

dalam menyalurkan aspirasi pedagang dan membantu pemerintah 

mensosialisasikan kebijakan-kebijakan serta mengkondisikan pasar 

agar menjadi nyaman dan menarik sehingga tercipta keramaian di 

Pasar Johar Semarang.  

f. Adanya kesadaran penuh dari pedagang untuk mau swadaya dalam 

rangka penyediaan pelayanan secara fisik seperti pengaspalan jalan, 

penambahan daya listrik karena omset penjualan pedagang yang tinggi. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelayanan publik di 

Pasar Johar adalah sebagai berikut. 

a. Dalam hal pemungutan retribusi pasar dan kebersihan para pedagang 

tidak mempunyai kesadaran penuh untuk membayarnya sesuai 

dengan tarif yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 

11 Mei 2005 kepada Bapak Supardja (pemungut retribusi) bahwa 

kadang-kadang pedagang itu tidak mau bayar dengan alasan kiosnya 

lagi sepi pengunjung. 

b. Adanya pedagang-pedagang yang belum mempunyai ijin 

penggunaan bangunan sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan 



 

 

bagi para pedagang yang sudah memiliki SIPTD. Pedagang-

pedagang yang tidak memiliki ijin ini biasanya menempati tempat 

yang mudah dilihat pengunjung sehingga hal ini mengganggu 

ketertiban pasar.  

c. Adanya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tepi jalan dan 

berada di depan kios-kios padagang tetap sehingga menyebabkan 

daerah disekitar kios/los tersebut menjadi sepi dari pengunjung. Hal 

ini seperti diungkapkan oleh Hj. Solicha (pedagang pasar Yaik 

Baru) bahwa,” PKL-PKL itu sangat mengganggu sekali dan hal ini 

menyebabkan omset penjualan saya turun karena kios saya ditutupi 

PKL-PKL itu dan harapan saya pemerintah segera menertibkan 

PKL-PKL itu”. 

d. Keterbatasan dana dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan 

prasarana (peralatan kantor dan bangunan fisik pasar) yang 

mendukung  pelayanan publik yang baik. 

e. Minimnya pendapatan pegawai pasar terutama petugas kebersihan 

yang menyebabkan mereka belum dapat memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari. 

Untuk dapat meningkatkan pelayanan yang bermutu maka hal-hal 

yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. 

1. Pedagang dikumpulkan dan diundang untuk menerima penjelasaan  

kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Misalnya, Pemerintah Kota 

dalam acara  resik-resik kutho daalam rangka Persiapan Penilaian 

Program Mbangun Projo than 2005 pada tanggal 21 April 2005. Dalam 



 

 

pertemuan ini para pedagang dan perwakilannya sangat antusias dan 

serius untuk melakukannya bersama-sama dengan pemerintah. 

2. Sosialisasi bahaya kebakaran 

Dalam hal ini para pedaganng dibekali penngetahuan 

bagaimana mengatasi kebakaran. Pengetahuan ini mengenai cara 

menggunakan alat pemadam kebakaran rinngan dan cara unnnntuk 

menghubunngi instansi terkait untuk memadamkan api tersebut. 

Sosialisasi ini dirasa cukup efektif agar para pedagang dapat 

mengantisipasi bahaya kebakaran dan di setiap kios harus ada 

minimal satu alat pemadam kebakaran ringan. 

 

4.2. Pembahasan 

1. Pengelolaan Retribusi Pasar Johar Semarang 

Pengelolaan retribusi Pasar Johar dapat dikelompokkan dalam 

dua hal yaitu penerimaan retribusi dan aspek-aspek  pengelolaan retribusi 

pasar. Pengelolaan keduanya sudah dapat dikatakan baik meskipun ada 

hal-hal yang memerlukan perhatian khusus. Adapun pembagiannya adalah 

sebagai berikut. 

  a. Penerimaan Retribusi Pasar Johar  

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa 

umum. Retribusi Pasar menurut Peraturan Daerah No. 9 tahun 1998 

adalah retribusi atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

pelayanan yang diberikan kepada umum dalam lingkungan pasar.  



 

 

Retribusi pasar Johar dibagi menjadi dua yaitu retribusi pasar 

dan retribusi kebersihan. Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 

2004 yaitu sebesar Rp. 2.038.373.011,00. Seluruh hasil retribusi pasar 

akan masuk ke kas daerah dan apabila ada sarana dan prasarana yang 

perlu perbaikan Cabang Dinas tinggal mengajukan permohonan dana. 

Sedangkan untuk retribusi kebersihan sebesar Rp. 276.000.000,00. Hasil 

retribusi kebersihan digunakan sebaik-baiknya untuk menutup biaya-

biaya di unit kebersihan Puskoppas dan pada kenyataannya pendapatan 

dari retribusi kebersihan ini defisit Rp. 6.000.000,00 dan untuk 

mengatasinya pihak Puskoppas harus melakukan pengurangan untuk 

biaya operasional dan administrasi. 

a. Pengelolaan Retribusi Pasar Johar  

Pengelolaan retribusi pasar Johar meliputi empat aspek yaitu 

aspek administrasi, aspek personal (petugas), aspek pengawasan atau 

evaluasi dan aspek pemanfaatan hasil. 

a). Aspek Administrasi 

Administrasi dalam arti sempit adalah ketatausahaan. 

Menurut The Liang Gie, ketatausahaan dapat dirumuskan sebagai 

kegiatan yang meliputi pekerjaan menghimpun, mencatat, 

mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-

keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama (Moenir, 

2000:8). 

Administrasi penerimaan menurut Devas (1989:144) meliputi: 

1. Menentukan wajib retribusi 



 

 

   Hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga        

mempersempit kemungkinan bagi wajib retribusi untuk 

menyembunyikan objek retribusi. 

2. Menentukan nilai retribusi terutang 

   Hal ini terkait antara wajib retribusi dengan petugas pemungut 

dan penentuan tarif. Semakin besar wewenang petugas dalam 

menentukan retribusi terutang dan semakin besar peluang untuk 

“berunding” dengan wajib retribusi, semakin kurang cermat 

besar retribusi yang dihasilkan. 

3. Memungut Retribusi 

Meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran   (otomatis 

atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar. 

 4.  Pemeriksaan Kelalaian Retribusi 

   Berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar 

kelalaian dapat segera diketahui dan peraturan dapat 

dilaksanakan sehingga keseriusan pemerintah dapat diketahui. 

Berdasarkan teori di atas maka kenyataan yang ada di Pasar 

Johar adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan wajib retribusi 

Di Pasar Johar penentuan wajib retribusi dilakukan 

dengan cara pemberian ijin pemakaian tempat dasaran. Dengan 

ijin ini pemerintah dapat mengetahui jumlah pedagang yang ada 

di Pasar Johar. Setiap orang atau pedagang yang akan atau sudah 

memiliki ijin pemakaian tempat ini wajib membayar retribusi 



 

 

pasar. Dalam hal penarikan retribusi pasar sebenarnya tidak ada 

masalah namun banyaknya PKL liar yag tidak berijin sangat 

mengganggu ketertiban pasar. 

2. Menentukan nilai retribusi terutang 

Hal ini berkaitan antara pedagang dan petugas 

pemungut  serta penentuan tarif. Penentuan besarnya nilai 

terutang ditentukan dengan cara mengalikan tarif retribusi 

dengan tingkat penggunaan jasa. Penentuan nilai terutang 

untuk retribusi pasar di Pasar Johar dihitung berdasarkan 

kesepakatan antara pedagang dan petugas sehingga 

menyebabkan pendapatan retribusi tidak sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

3. Memungut Retribusi 

Pemungutan retribusi di Pasar Johar dibagi menjadi dua 

bagian yaitu:  

- retribusi pasar dipungut pada pukul 10.00 sampai dengan 

pukul 14.00 WIB; dan 

- retribusi kebersihan dipungut pada pukul 11.00 sampai pukul 

14.30 WIB. 

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena 

dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya 

dan pemungutan antara petugas pasar dan petugas 

kebersihan dilakukan di blok-blok yang berbeda agar tidak 



 

 

terjadi tumbukan. Pemungutan pada jam-jam tersebut 

dilakukan secara langsung dimana petugas mendatangi 

pedagang satu-persatu. Cara ini dilakukan agar tidak terjadi 

kelalaian membayar pada tiap wajib retribusi. Dan kalaupun 

terjadi maka kelalaian itu akan dijadikan utang retribusi 

yang harus dibayar setiap tahun. 

4.  Pemeriksaan Kelalaian Retribusi  

 Pembukuan yang baik digunakan sebagai kontrol  

terhadap kelalaian retribusi. Proses pembukuan setoran dan 

laporan dari Pasar Johar dilakukan secara periodik. Untuk 

setiap hari setoran dilakukan sedangkan untuk laporan dibuat 

sebulan sekali (laporan bulanan). Laporan bulanan ini hanya 

sebagai alat evaluasi bersama golongan pasar-pasar lain di 

Kota Semarang. Pada tahun 2004 setoran Pasar Johar ke 

Dinas Pasar adalah sebesar Rp. 2.038.373.011,00 dan dari 

jumlah ini tidak ada realisasi untuk perbaikan fasilitas 

pelayanan publik di Pasar Johar.  

Perbaikan dilakukan atas swadaya para pedagang. Hal 

ini sebenarnya merupakan upaya dari pemerintah untuk 

memotivasi pedagang agar membantu pemerintah dalam 

menyediakan pelayanan publik yang mereka perlukan dan 

dengan konsensi pemerintah menindaklanjuti swadaya yang 

dilakukan oleh pedagang tersebut dan memprogramkan 



 

 

perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya dengan 

sepengetahuan pedagang. 

b). Aspek Petugas 

Pemungutan retribusi Pasar Johar dilakukan oleh petugas 

pemungut atau disebut juru pungut yang berjumlah 19 orang dari 

petugas pasar, ditambah 5 cadangan sebagai pengganti juru pungut 

tetap yang libur. Sedangkan untuk pemungut retribusi kebersihan 

berjumlah 61 orang yang bertugas secara bergiliran sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. Jumlah ini wajar karena dari pemungutan 

yang harus dilakukan berarti setiap juru pungut pasar harus melayani 

sekitar 200 pedagang dalam setiap hari. Dengan begitu tidak perlu 

penambahan juru pungut agar apa yang mereka berikan kepada 

pedagang sama dengan apa yang mereka terima dari Dinas Pasar. 

Artinya jika mereka melayani masyarakat dengan baik maka 

kesejahteraan merekapun harus baik pula. 

c). Aspek Pengawasan 

Pengawasan merupakan faktor esensial dalam organisasi. 

Pengawasan di pasar Johar dilakukan dengan cara:  

1. Sistem mengadministrasikan bukti pungutan dan 

mengevaluasinya secara rutin. 

2. Sistem tertib administrasi, artinya dengan adanya tertib 

administrasi ini pemerintah dapat mengawasi secara langsung 

pelaksanaan pungutan retribusi.  



 

 

3. Untuk para pedagang dari pemerintah lebih memfokuskan pada 

nilai nominal pembayaran retribusi. Jika masih ada kekurangan 

maka dari kedua belah pihak saling mengevaluasi kemungkinan 

yang ada. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah biasanya 

berupa teguran atau pemberian sanksi berupa pencabutan ijin 

penggunaan bangunan pasar oleh si pedagang.  

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus 

dilakukan dengan baik agar pengelolaan retribusi pasar berjalan 

lancar, tidak lagi ada tunggakan-tunggakan dari pedagang yang 

menahun. Untuk mengatasinya pemerintah secara langsung harus 

memberikan sanksi kepada pedagang yang lalai dengan  pencabutan 

ijin dan memberikan sanksi kepada petugas yang lalai dengan 

teguran atau pemindahan (mutasi) tugas maupun tempat kerja dan 

bahkan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. 

d). Aspek Pemanfaatan Hasil 

Penerimaan dari retribusi pasar seluruhnya 

disetorkan ke kas daerah. Dalam pemanfaatan hasil, cabang 

dinas pasar tidak mempunyai wewenang sehingga jika terjadi 

kerusakan dan harus segera diperbaiki maka Cabang Dinas 

harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada 

Pemerintah Kota, jika permohonan itu disetujui oleh Walikota 

maka dana akan turun ke Dinas namun jika tidak disetujui 

maka dana tidak akan turun, kecuali perbaikan yang akan 



 

 

dilakukan itu benar-benar diperlukan.  

2. Persepsi Pedagang tentang Pengelolaan Retribusi Pasar untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang 

Persepsi pedagang adalah pendapat para pedagang mengenai 

suatu masalah atau peristiwa tertentu. Peristiwa yang dimaksud di 

sini adalah mengenai retribusi yang telah dibayarkan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai subjek retribusi 

pasar, para pedagang yang menggunakan jasa pelayanan pasar secara 

langsung tentu merasakan pelayanaan-pelayanan atau fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu 

prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan 

pelayanan yang maksimal di Pasar Johar, Pemerintah Kota Semarang 

berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut. 

a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. Dalam memberikan pelayanan, Pasar 

Johar telah memenuhi asas transparansi atau keterbukaan hal ini 

tampak dari usaha-usaha yang dilakukan petugas untuk 

mensosialisasikan setiap kebijakan seperti pengumpulan pedagang 



 

 

dalam rangka resik-resik kutho yang disambut antusias oleh 

pedagang. Selain itu setiap akan diadakan perbaikan pemerintah 

selalu membahasnya bersama-sama perwakilan pedagang maupun 

dengan pedagang yang bersangkutan. 

b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan. Pelaksanaan asas ini tampak 

pada pemungutan retribusi yang sesuai dengan tarif yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 1998 tentang 

retribusi pasar. Pasar Johar sebagai pasar kota memiliki tarif 

sebesar Rp. 175,00 m2/hari untuk kios, Rp. 150 m2/hari untuk los, 

dan Rp.125,00 m2/hari untuk dasaran terbuka. Selain dari tarif 

tersebut Pasar Johar juga melaporkan realisasi penerimaan harian 

dan bulanan kepada Dinas Pasar untuk dimasukkan ke kas daerah. 

Sedangkan untuk pengurusan ijin pemakaian tempat sesuai dengan 

standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pasar. 

c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektifitas. Asas ini sesuai dengan kenyataan yang 

ada di Pasar Johar dalam penetapan tarif  dimana pada saat 

melakukan pungutan jika para pedagang tidak membayar penuh 

tarif yang telah ditentukan maka pemerintah akan memasukkannya 

menjadi utang retribusi. Namun untuk penyedian pelayanan fisik  

pemerintah telah semaksimal mungkin untuk menyediakannya 



 

 

tetapi kerena keterbatasan dana maka hal ini disesuaikan dengan 

kemamapuan pemerintah. 

d. Partisipatif, yaitu mendorong peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Asas ini dilaksanakan pemerinah 

dengan memotivasi pedagang untuk swadaya dalam menyediakan 

pelayanan publik di Pasar Johar. Namun meskipun demikian pemerintah 

masih kurang respon menyelesaikan masalah-masalah di Pasar seperti 

pencurian, dan masalah kerusakan bangunan ataupun sempitnya gang-

gang masuk pasar. 

e. Kesamaan hak, yaitu tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, ras,agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kesamaan hak 

ini tampak pada permohonan ijin pemakaian tempat dasar oleh 

pedagang. Dalam pengurusan ijin ini pemerintah tidak membedakan 

siapa yang akan menggunakan bangunan pasar. Ijin pemakaian tempat 

ini diperuntukkan bagi siapapun yang dapat mengajukan ijin sesuai 

dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Dari penelitian yang dilakukan keseimbangan hak dan 

kewajiban antara pedagang sebagai penerima layanan dan pemerintah 

sebagai pemberi layanan sudah dapat terpenuhi buktinya sampai saat 

ini penarikan retribusi dapat berjalan lancar meskipun kadang-kadang 



 

 

ada pedagang tidak membayar sesuai tarif. Sedangkan sebagai 

pemberi layanan pemerintah sudah menyediakan berbagai layanan 

baik fisik (bangunan, MCK, kebersihan, penerangan) maupun non 

fisik (ijin pemakaian bangunan dan keamanan). 

Selain berdasarkan asas-asas tersebut penyelenggaraan 

pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip. Di Pasar Johar 

prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pemberian standar pelayanan minimal 

yaitu pelayanan dalam memberikan ijin pemakaian tempat dasaran baik 

untuk pedagang yang baru maupun perpanjangan.  

Prinsip-Prinsip tersebut yang sesuai dengan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut. 

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan 

pelayanan yang diberikan pasar dalam mengurus ijin pemakaian tempat 

baik itu perpanjangan maupun baru. Dalam pelaksanaannya pemberian 

pelayanan ini sudah ada prosedur sendiri yang sederhana dan dapat 

diterima oleh para pedagang. 

b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik serta rincian biaya pelayanan publik dan 

tata cara pembayaran. Mengenai persyaratan tehnis ini pemerintah telah 



 

 

menetapkan bahwa biaya untuk ijin pemakaian tempat adalah 300x 

besar retribusi perhari. 

c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Di Pasar 

Johar pengurusan Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasaran selesai 

dalam satu minggu namun hal ini bisa saja terlambat karena 

keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga dalam penyedian 

pelayanan ini.  

d. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, dan sah. Dengan sistem ini maka pedagang dapat 

menggunakan produk dari pelayanan minimal pemerintah yaitu 

penggunaan bangunan pasar dan pemakaian fasilitas-fasilitas fisik 

lain seperti kamar mandi,WC, alat pemadam kebakaran, listrik, air 

dan sebagainya.  

e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. Untuk prinsip keamanan ini 

pemerintah sudah berusaha dengan mendirikan pos polisi agar jika 

terjadi pencurian atau masalah antar pedagang yang mengarah pada 

tindakan kriminal dapat melporkannya ke polisi namun hal ini 

belum berjalan efektif. Selain itu dari pedagang sendiri  secara 

swadaya membayar satpam untuk membantu menjaga keamanan di 

Pasar Johar. 

f. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanana publik 



 

 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan 

dalam pelaksanakan pelayanan publik. Untuk setiap masalah yang 

berkaitan dengan pelayanan publik Pasar Johar dapat 

melaporkannya ke petugas pasar maupun langsung ke Kepala Pasar 

untuk kemudian pihak intern pasar melaporkannya ke Dinas Pasar 

di Sub Bagian Penataan dan Penempatan.  

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 

dan informatika. Sebenarnya untuk kelengkapan sarana kerja di 

Kantor Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar masih tergolong 

kurang namun sarana ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh para petugas.  

h. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. Lokasi Pasar Johar 

sebenarnya sudah stategis yaitu berada di tengah kota sehingga untuk 

memberikan pelayanannya dapat dirasakan oleh para pedagang namun 

masih terjadi keganjalan-keganjalan mengenai penataan pasar yang 

menyebabkan ada beberapa daerah Pasar Johar yang sulit mendapatkan 

akses dari Cabang Dinas Pasar Johar. Di Pasar Johar yang sulit 

mendapatkan akses adalah wilayah-wilayah seperti Johar Tengah, Johar 



 

 

Selatan dan pasar Kanjengan/Pungkuran karena letaknya yang jauh dari 

pusat akses pasar Johar yaitu wilayah Jalan Agus Salim, dan sebelah 

utara Pasar Johar.  

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. Sikap yang ditunjukkan oleh petugas pasar sudah sesuai 

dengan prinsip ini. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan bahwa 

petugas pemungut maupun petugas administrasi  sangat ramah, sopan 

dan baik dalam memberikan pelayanan. 

j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan indah 

dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Prinsip ini berkaitan 

dengan pelayanan fisik yang diberikan oleh pasar sebagai pendukung 

pelayanan publik seperti MCK sebanyak 14 buah, tempat 

penampungan sampah seluas 50 m2, area parkir 200 m2, alat 

pemadam kebakaran yang ada di masing-masing kios dan fasilitas 

fisik lainnya. 

Asas-asas dan prinsip-prinsip pemberian pelayanan yang baik 

itu merupakan serangkaian usaha yang harus benar-benar dilaksanakan, 

karena melihat keadaan pasar sebagai lingkungan yang dibutuhkan 

masyarakat. Dalam pasal 1 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2005 

disebutkan bahwa pasar merupakan salah satu kepentingan umum. 



 

 

Kepentingan umum yang dimaksud di sini adalah kepentingan sebagian 

besar masyarakat. Dalam pemanfaatannya, Pasar Johar sudah ditata 

sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk umum. Dalam rangka 

memenuhi kepentingan umum ini pasar telah menyediakan berbagai 

fasilitas-fasilitas fisik seperti; bangunan, MCK, tempat penampungan 

sampah, air, listrik dan lain sebagainya. Pembangunan pasar Johar sendiri 

dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu 

pengguna jasa pelayanan pasar harus dikenakan retribusi.  

Selama ini retribusi yang harus dibayar oleh pedagang pasar 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998, dan seharusnya 

sudah ada perbaikan Perda karena menurut pasal 11 Peraturan 

Perundang-undangan No. 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif 

retribusi harus di tinjau maksimal lima tahun sekali. Hal ini telah 

dilakukan oleh Pemerintah namun pelaksanaannya ditunda untuk sementara 

waktu karena pedagang belum setuju dengan tarif yang baru tersebut.  

Agar kedua hal tersebut berjalan lancar maka diperlukan suatu 

model menejemen pelayanan. Model menejemen ini dilaksanakan agar 

pelayanan yang diberikan memperoleh hasil yang maksimal. Model 

menejemen ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara mencari bentuk-

bentuk kemitraan dengan antara pemerintah dan swasta.  

Di Pasar Johar Semarang bentuk kemitraan yang dilakukan adalah 

bekerja sama dengan swasta dalam menyediakan pelayanan kebersihan. 

Pelayanan kebersihan di Pasar Johar dikelola oleh Puskoppas. Puskoppas ini 



 

 

merupakan koperasi pedagang yang dikelola oleh swasta untuk 

menyediakan dan mengurusi masalah persampahan di Pasar Johar. Pegawai 

Puskoppas ini dipilih oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan dan 

mempunyai masa jabatan lima tahun dan setelah itu akan diganti atau 

diperpanjang kontraknya. Hal ini sesuai dengan bentuk kemitraan yang 

dikemukakan oleh Warella (1997) yaitu model kemitraan contract. Model 

kemitraan contract adalah model kemitraan dimana pemerintah memilih 

mengontrakkan kepada lembaga pemerintah lain, swasta atau voluntary 

organization untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.  

Selain menggunakan model ini pelayanan publik di Pasar Johar 

pun menggunakan model voluntary arrangement yaitu kebutuhan 

barang dan jasa disediakan sendiri oleh masyarakat dan dilakukan 

secara sukarela dengan swadaya sendiri. Hal ini seperti yang 

dilakukan oleh para pedagang pasar Johar yang secara swadaya 

menyediakan atau melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas 

yang ada di Pasar Johar yang menghabiskan dana sebesar  Rp. 

144.491.000,00 pada tahun 2004. 

3. Fakor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah dalam       

Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik 

meliputi faktor pendukung dan penghambat. Menurut Moenir (2000:123) 

agar pelayanan publik itu terlaksana dengan baik maka harus didukung 

faktor-faktor berikut ini.  



 

 

a. Kesadaran dari pejabat dan pelaksana, dengan adanya pelaksana yang 

bertanggung jawab dan disiplin maka suatu pelayanan akan terlaksana 

dengan baik pula. 

b. Adanya aturan dalam organisasi agar pekerjaan dapat berjalan dengan 

teratur dan terarah. 

c. Adanya mekanisme sistem yang baik, artinya dalam memberikan 

pelayanan harus sesuai dengan prosedur yang tidak memberatkan 

orang yang diberi layanan. 

d .  Pendapatan  pegawai  yang cukup untuk  memenuhi  

kebutuhan  hidupnya .  

e. Kemampuan dan keterampilan dari penyedia pelayanan. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai denngan jenis dan bentuk 

tugas pelayanannya. 

Berdasarkan teori diatas maka penyelenggaraan pelayanan publik 

di Pasar Johar telah sesuai dengan teori yang antara lain sikap ramah para 

petugas saat memungut retribusi maupun memberikan pelayanan 

administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa petugas mempunyai tanggung 

jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya itu. Selain itu dalam 

melaksanakan pungutan maupun pemberian ijin pemakaian tempat 

dasaran telah mempunyai prosedur-prosedur yang tidak menyulitkan 

pedagang  dalam mengurus ijinnya. 

Sedangkan faktor yang menghambat tersedianya pelayanan di 

Pasar Johar adalah belum sepenuhnya pedagang membayar tarif 



 

 

retribusi yang ada sehingga terjadi kesulitan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pedagang dan masih 

banyaknya pedagang-pedagang liar yang tidak mempunyai ijin 

berjualan sehingga mengganggu ketertiban pasar.  

Padahal menurut Moenir (2001:119) keberadaan sarana dan 

prasarana dalam penyediaan pelayanan itu sangat penting antara lain 

untuk mempercepat proses pekerjaan, meningkatkan produktifitas 

dan kualitas barang dan jasa, menyederhanakan gerak pelakunya dan 

menimbulkan kenyamanan bagi orang yang berkepentingan serta 

memberikan rasa puas pada orang yang berkepentingan. Jika hal ini 

tidak terpenuhi maka terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan 

pelayanan. Namun hal inipun tidak dapat berjalan dengan baik tanpa 

didukung oleh manusia pelaksana yang baik.   

Faktor penghambat lain yaitu minimnya gaji pegawai 

terutama petugas kebersihan yang menghambat pelaksanaan kerja 

karena mereka belum dapat memenuhi kebutuhan minimum tiap 

harinya. Pada dasarnya  pendapatan itu harus dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Kebutuhan hidup yang 

tidak terpenuhi di satu pihak yang dalam hal ini adalah petugas 

kebersihan dan keamanan sangat mempengaruhi kinerja mereka 

dalam melayani masyarakat. Agar hal ini tidak terjadi maka 

pemenuhan kebutuhan hidup dan pendapatan harus dilakukan secara 

seimbang yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan fisik minimum 



 

 

(sandang, pangan, dan papan) dan terpenuhinya kebutuhan hidup 

minimum (kebutuhan rohani, mempunyai harga diri dan martabat). 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan retribusi  di Pasar Johar Semarang sudah dapat berjalan cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari. pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola 

retribusi pasar yang meliputi sistem adminitrasi yang sudah cukup baik. 

Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan 

adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur 

tetap ada pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan 

mereka. Aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi 

kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar 

ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, 

dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan 

ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun 

non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. 

Sedangkan untuk retribusi kebersihan pemanfaatanya digunakan untuk 

membiayai seluruh kebutuhan Puskoppas yang berhubungan dengan 

kebersihan pasar. 

2. Persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan 

pelayanan publik di Pasar Johar secara garis besar dapat disimpulkan sudah 



 

 

cukup baik, namun dalam hal pelayanan secara fisik seperti penyediaan 

bangunan yang aman dan strategis. Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar 

mengadakan kerjasama dengan swasta (Puskoppas) dalam bentuk contract 

dalam penyediaan dan pengelolaan kebersihan. Selain itu Pasar Johar juga 

mengadakan kemitraan dengan para pedagang pasar dalam bentuk voluntary 

arragement yaitu pelayanan disediakan oleh para pedagang dengan swadaya 

sendiri secara sukarela.  

3. Faktor-faktor pendukung dalam pemberian pelayaan publik yang baik 

adalah adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan 

ramah, loyal dan bertanggung jawab, adanya kesadaran dari sebagian 

pedagang untuk menyediakan pelayanan dengan biaya sendiri, prosedur dan 

sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan yang mudah dan 

sederhana, terbentuknya organisasi-organisasi pedagang (FKPJK,PPJP, dan 

Himpis) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang dan membantu 

merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan 

retribusi pasar dan pelayanan yang diberikan. Sedangkan hambatan yang 

dihadapi seperti kurangnya kesadaran dari pedagang dalam membayar 

retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif, banyaknya PKL dan pedagang 

liar yang tidak berijin danmenambah ketidaknyamanan dan keterbatasan 

dana dalam penyedian sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. 

5.2. Saran 

 Dari simpulan diatas maka penulis menyarankan: 

1. Pemerintah 



 

 

a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin 

pemakaian tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di 

tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat 

dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat 

dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan 

antara pedagang yang berijin dan tidak berijin. 

b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya 

terutama bagi pemungut retribusi kebersihan dan petugas keamanan 

yang statusnya masih tenaga harian lepas agar mereka dapat 

mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula 

dalam memberikan pelayanan. 

2. Pedagang 

Membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai 

dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang 

memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah 

dari retribusi. 
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