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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah

kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan

bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah

merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan

daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk

mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang

mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan

tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah

adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka

melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara

pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika

kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang

dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus
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senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui

penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai

dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah

berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai

bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah

sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk

penyediaan sarana dan prasarana perpasaran termasuk pasar grosir dan/atau

pertokoan.

Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pemnyelenggaraan

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan pasar grosir

dan/atau pertokoan, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungut kepada

masyarakat satu-satunya beupa retrbusi daerah. Untuk itu dengan

diberlakukannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, retribusi, sehingga retribusi akan mmenjadi salah satu sumber

pendapatan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak dan retribusi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik

penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Karena pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur

tingkat perekonomian masayarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu



3

difasilitasi oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas penyediaan

fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, perlu peran serta

masyarakat dalam rangka memperoleh dukungan anggaran yang memadai

melalui pembebanan retribusi.

Untuk melancarkan pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut

pemerintah daerah membentuk satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya

disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah

yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Membantu Bupati dalam

menyelenggarakan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Adapun tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang telah

ditetapkan berdasarkan perda adalah:

Tabel 1.1
Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No Perda Tarif Retribusi (Rp)

1. Perda No 14 Tahun 2012 tentang retribusi pasar

grosir dan/atau pertokoan

Rp. 135.000,-/bulan

2. Perda no 4 Tahun 2012 tentang retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan

Rp. 20.000,-/bulan

3. Perda No 7 Tahun 2012 tentang retribusi

pelayanan pasar

Rp. 18.000,-/bulan

Jumlah Rp. 175.000,-/bulan

Sumber Data : Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten
Kuantan Singingi

Untuk mengetahui target dan realisasi dari sektor  retribusi pasar dapat

dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 1.4
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Kuantan Singingi Dari Tahun 2008-2012

No Tahun Target Realisasi
Persentase

(0%)
1. 2009 Rp. 320.000.000 Rp.177.844.700 55,58 %

2. 2010 Rp. 320.000.000 Rp. 164.157.400 51,30 %

3. 2011 Rp. 540.000.000 Rp. 331.394.500 61,37 %

4. 2012 Rp.540.000.000 Rp. 493.563.500 91,40 %

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 dengan target

Rp. 320.000.000,- namun yang tercapai hanya Rp. 177.844.700,- . pada tahun

2009 ini terjadi peningkatan, selanjutnya pada tahun 2010 dengan target yang

sama yaitu Rp. Rp. 320.000.000,-, namun yang tercapai hanya Rp.

164.157.400, terjadi penurunan, pada tahun 2011 dengan target Rp.

540.000.000,- namun yang tercapai hanya Rp. 331.394.500,- tahun 2011 ini

terjadi kenaikan, selanjutnya dengan target yang sama yaitu Rp. 540.000.000,-

namun yang tercapai hanya Rp. 493.563.500,-.

Penulis tertarik mengangkat tema “Retribusi Pasar Dalam Menunjang

Pendapatan Asli Daerah Kabupatn Kuantan Singingi” karena melihat dari

proporsi dari retribusi tersebut cukup  besar sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas adapun yang

menjadi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan

Retribusi Pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kabupaten

Kuantan Singingi ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan

sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui  Proses

Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaaf Penelitian

a. Kegunaan teoritis terutama tentang konsep-konsep retribusi pasar dengan

kenyataan yang ada dilapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang

retribusi pasar pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan  di

Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukkan

dan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten kuantan singingi untuk

lebih meningkatkan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya retribusi

pasar dalam membangun otonomi daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tentang teori yang berkaitan dengan

pembahasan. Yang memuat  Otonomi Daerah, Pendapatan
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Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pasar,

Kerangka Pemikiran, Operasional Konsep

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data,

Populasi dan Sampel, Teknik Analis Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah singkat dan karakteristik Dinas

Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dan membahas tugas

dan fungsi Dinas Pasar, kebersihan dan pertamanan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang identitas responden, tingkat

pendidikan, usia responden dari hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran


