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 Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut akan 
digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang 
bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatankegiatan yang berorientasi pada 
kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui mekanisme 
penetapan target pasar kertek, (2) Mengetahui mekanisme pemungutan pasar 
kertek, (3) Kendala dalam pemungutan pasar kertek, (4) Upaya penanganan 
retribusi pasar kertek yang ada di kabupaten Wonosobo. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Kepala UPTD pasar kertek pedagang pasar kertek yang sekaligus 
diambil sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data dilakukan 
dengan deskriptif presentase. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan target 
pasar kertek adalah dilihat dari potensi dan realisasi tahun sebelumnya yang 
kemudian dikalikan dengan 5%, (2) Mekanisme pemungutan retribusi pasar 
kertek adalah berasal dari pedagang ditarik retribusi oleh petugas yang diserahkan 
kepada bendahara pasar yang kemudian disetorkan ke kas daerah. Jenis pungutan 
yang ada di pasar kertek yaitu Kebersihan, Keamanan dan MCK. Waktu 
pemungutan lebih banyak pada waktu siang hari yaitu 85%, pagi 13% dan sore 
2%  (3) Kendala dalam pemungutan retribusi pasar kertek yaitu dari jumlah 
pemungut 63%, Tutup kios 17%, tidak sesuai tariff 13%, dan keengganan 
membayar 7%, (4) Solusi untuk mengatasi kendala yaitu dengan menambah 
jumlah pemungut, menunggu sampai pedagang menyetorkan tariff retribusi 
tersebut, disesuaikan dengan tariff sebenarnya, Apabila terjadi tutup kios maka 
hari berikutnya di dobel jumlah pembayaran retribusi tersebut. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Penetapan target retribusi 
dihitung berdasarkan realisasi tahun lalu, (2) Pemungutan Retribusi dari pedagang 
ditarik oleh petugas, disetorkan ke bendahara pasar dan di setorkan ke kas daerah, 
(3) Kendala yang dihadapi berasal dari faktor petugas dan para pedagang, (4) 
solusi untuk mengatasi kendala dengan memberikan sanksi kepada para pedagang 
yang tidak membayar serta menambah jumlah pemungut retribusi tersebut. 
Disarankan pedagang hendaknya selalu mentaati aturan pembayaran retribusi 
pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah 
ditentukan. Bagi petugas, hendaknya senantiasa melakukan pendekatan kepada 
para pedagang agar mau membayar retribusi pasar dan dengan melakukan 
sosialisasi. Bagi UPTD pasar kertek hendaknya selalu mengontrol pemungutan 
retribusi tersebut. 


