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ANALISIS RETRIBUSI DAERAH
DI KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR 2007-2010
Oleh:
Titin Hariani; Praningrum

ABSTRACT
The purpose of this study was to find out how the perception of society
toward retribution cleanliness, parking and large market and to find out the hygine
charges, parking and the market in 2007-2010. The method of analysis is a
qualitative descriptive levies cleanliness/waste city Arga Makmur enough for
well contolled, because of public awareness about the meaning of health and
hygiene Arga Makmur. Retribution has been good enough.
Key word: retribution, parking, cleanlines
LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi suatu

Pada

dasarnya

yang

dimaksud

Negara merupakan rangkaian suatu

dengan kegiatan ekonomi adalah

usaha di bidang ekonomi yang

pembangunan

bertujuan

pendapatan perkapita terus menerus

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

pemerataan distribusi pendapatan,

ekonomi

tingkat

meningkat (Sukirno, 2004 : 423).
Otonomi

yang

diberikan

memperluas kesempatan kerja, serta

kepada daerah adalah otonomi yang

mengupayakan

ekonomi

luas, nyata dan bertanggung jawab

lebih

kepada daerah secara professional

menguntungkan. Kegiatan ekonomi

yang di wujudkan dengan peraturan,

dapat dikatakan berhasil biasanya

pembagian dan pemanfaatan sumber

dicerminkan

terjadinya

daya nasional yang berkeadilan, serta

peningkatan pendapatan nasional dan

perimbangan antara keuangan pusat

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

dan daerah.

yang
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secara

kegiatan
struktural

dengan

Disamping itu, penyelenggraan

kebersihan

otonomi daerah juga di laksanakan

merupakan

dengan prinsip-prinsip demokrasi,

terjadinya pencemaran lingkungan

peran serta masyarakat,mpemerataan

dan sumber segala penyakit terutama

dan keadilan serta memperhatikan

diare dan malaria. Sehingga perlu

potensi dan keaneka ragaman daerah.

dikelola secara professional, berdaya

Retribusi daerah sudah dijelaskan

guna, dan berhasil guna. Maka perlu

pada peraturan pemerintah No 28

di

Tahun

retribusi

meningkatkan

pelayanan kebersihan bahwa sampah

pengangkutan

merupakan

sampah.

2009

tentang

salah

satu

penyebab

terjadinya pencemaran lingkungan

bahwa

tindak

salah

satu

lanjuti

sampah
penyebab

dengan

cara

pelayanan
dan

pengolahan

Retribusi daerah dari retribusi

dan sumber segala penyakit terutama

kebersihan/persampahan

diare dan malaria.

kebersihan jalan raya, kebersihan

Sehingga perlu dikelola secara
professional,

pasar sayuran, retribusi parkir yakni

berhasil guna. Retribusi Daerah yang

keamanan bagi setiap masyarakat

ada

memarkir

Kecamatan

guna,

pasar purwodadi dan kebersihan

dan

di

berdaya

yakni

Kota

Arga

kendarananya

saat

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

melakukan parkir di pasar dan

dapat diklasifikasi tiga golongan,

retribusi pasar meliputi kebersihan

meliputi

umum,

lingkungan pasar yang ada dipasar

Retribusi jasa usaha,dan Retribusi

kelurahan purwodadi dari Retribusi

jasa Perizinan.

jasa umum, retribusi jasa usaha dan

Retribusi

Berdasarkan
pemerintah
tentang
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No.28
retribusi

jasa

peraturan
Tahun

2009

pelayanan

retribusi

perizinan.

Selengkapnya

dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah
ini.

Tabel 1. Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2010
No

Jenis Penerimaan

Target

Realisasi

1

Retribusi kebersihaan

75.000.000,00

27.012.000,00

2

Retribusi parker

25.000.000,00

16.775.000,00

3

Retribusi pasar

90.000.000,00

91.823.328,00

Sumber : dinas pendapatan daerah kabupaten Bengkulu utara tahun 2010
Tujuan penelitian ini

ingin

2007-2010 di Kabupaten Bengkulu

mengetahui lebih lanjut mengenai

Utara,

Retribusi

retribusi

persepsi

retribusi

retribusi.

Daerah

dari

kebersihan/persampahan,

serta

untuk

mengetahui

masyarakat

tentang

parkir dan Retribusi pasar tahun
METODE PENELITIAN
Jenis
penelitian

penelitian

ini

deskriptif.

data

adalah

Berupa penjelasan/penjabaran

yang

tentang pendapat masyarakat akan

digunakan berupa data sekunder

pelayanan

yang

diberikan

dari

dengan di dukung data primer.

pungutan Retribusi Daerah Di Kota

Metode Analisis yang digunakan

Arga Makmur Kabupaten Bengkulu

dalam penelitian ini adalah deskriptif

Utara 2007-2010, dan menggunakan

kualitatif.

Rumus : P = N X 100%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Karakteristik responden dapat

ada 19 orang dengan persentase

dijelaskan sebagai berikut untuk

52.77 persen

kelompok jenis kelamin sebagian

menujukan

responden bejenis kelamin laki-laki

berjenis
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jiwa hal tersebut
bahwa

kelamin

responden

laki-laki

lebih

dominan karena seorang laki-laki

responden

yang dijadikan responden sedangkan

sebagian

perempuan ada 17 orang dengan

berpendidikan Diploma sebanyak 15

persentase 47.22 persen jiwa dilihat

orang

dari

tidak

persen. Hal ini menunjukan bahwa

antara

tingkat pendidikan responden cukup

Hal

baik, namun untuk lebih terciptanya

bahwa

kwalitas sumber daya manusia yang

keseimbangan atara responden laki-

baik maka masih perlu adanya

laki dengan responden perempuan.

pengembangan kejenjang pendidikan

responden

berjauhan

laki-laki

responden

perempuan

dan

laki-laki

tersebut

menunjukan

Dari kelompok umur dapat
dilihat

bahwa

sebagian

besar

dapat

dilihat

besar

dengan

bahwa

responden

persentase

41,66

yang lebih tinggi.
Dari

segi

pekerjaan

dapat

berumur relatif dewasa, usia 30-35

dilihat bahwa Pedagang pedagang

orang ada 17 dengan persentase

yang lebih banyak sebesar 13 orang

47.22 persen dengan tingkat umur

dengan

persentase

yang

karena

Masyarakat

relatif

masyarakat

tersebut

mempunyai

pengalamaan
Kebersihan

dewasa

mengnai
Retribusi

cukup
Retribusi

Pakir

dan

Makmur

rata-rata

36.11
Kota

persen
Arga

pekerjaannya

sebagai Pedagang, dan banyak juga
yang PNS dan petani.

Retribusi Pasar. Tingkat pendidikan
1. Karakteristik responden
Karakteristik

responden

sebagian PNS dan petani swasta

tingkat

yang dijadikan responden dalam

pendidikan sebagian besar adalah

penelitian ini. Pedagang yang lebih

Diploma. Hal ini menunjukan bahwa

banyak yang melakukan wawancara

dari segi pendidikan responden telah

dikarnakan

memiliki kwalitas pendidikan yang

wawancara dipasar purwodadi tahun

cukup baik. Dari segi pekerjaan

2011. Realisasi retribusi kebersihan,

Pedagang

yang

banyak

parkir dan pasar dari retribusi jasa

dijadikan

responden

juga

umum retribusi jasa usaha dan

berdasarkan
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tingkat

paling
ada

peneliti

mengambil

retribusi perizinan tahun 2007-2010

dibawah ini.

selengkapnya dapat dilihat Tabel 1
Tabel 1.

Penerimaan Retribusi Kebersihan, Parkir dan Pasar di Kota Arga
Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007-2010

No Tahun

Ret. Kebersihan

Ret. Parkir

Ret. Pasar

1

2007

25.000.000,00

24.000.000,00

80.000.000,00

2

2008

27.021.000,00

27.220.000,00

91.823.328,00

3

2009

29.500.000,00

29.321.000,00

93.800.000,00

4

2010

29.890.000,00

30.000.000,00

99.000.000,00

Jumlah

111.411.000,00

110.541.000,00

364.623.328,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. BU

Berdasarkan

dari

1

fasilitas pasar atau pertokoan yang

diatas diketahui bahwa Retribusi

dikontrakan atau yang disediakan

Kebersihan,

oleh pemerintah daerah.

Parkir

Tabel

Dan

Pasar

mengalami pertumbuhan setiap tahun

Sedangkan

retribusi

nya. Dari tahun 2007-2010 retrrbusi

merupakan

pasar menunjukan angka tertinggi

tempat parkir yang disediakan oleh

dari ketiga retribusi

pemerintah

tersebut yaitu

pelayanan

parkir

daerah,

penyediaan

sedangkan

sebesar 364.623.328,00 sedangkan

kebersihan meliputi pengambilan,

retribusi kebersihan sebesar

pengangkutan,

Rp.

serta

penyediaan

pembuangan.

Retribusi

111.411.000,00 dan retribusi parkir

lokasi

sebesar

kebersihan/persampahan,

Rp.

110.541.000,00

retribusi

Besarnya retribusi pasar dikarenakan

Parkir dan retribusi Pasar menurut

retribusi pasar mencakup seluruh

responden adalah sudah cukup tertib

retribusi yang ada dipasar misalnya

nya pungutan kepada masyarakat ,

retribusi kebersihan pasar, retribusi

masyarakat juga sudah membayar

keamanaan, retribusi pasar sayur,

nya dengan baik, oleh karena itu

retribusi los-los daging, retribusi

hasil nya pun sudah cukup baik.

pasar grosir dan / pertokoan, dan
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1) Retribusi kebersihan/persampahan
Untuk mewujudkan hidup yang

bersih,

tertib,

indah

nyaman lingkungan

aman

dan

yang bersih

sehat diperlukan kondisi lingkungan

dapat terwujud apa bila sampah

yang sehat pula, kondisi lingkungan

dikelolah dengan baik. Tanggapan

yang sehat adalah lingkungan yang

masyarakat Kota Arga Makmur.

Iya benar, apa bila sampah dikelolah dengan baik akan mempunyai
dampak positif terhadap lingkungan, begitupun sebaliknya kalau
pengelolahan sampah tidak/ kurang baik akan menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan, (proses terjadinya pencemaran lingkungan)
oleh karena itu kita diwajib kan untuk mengelolah sampah dengan baik
agar terciptanya hidup yang aman, bersih dan tertib di kalangan
masyarakat/ lingkungan kita.
2) Retribusi parkir di Parkir

kan rasa hidup aman di lingkungan

Dengan adanya retribusi parkir
akan

membuat

kondisi

aman

kita

agar tercipta hidup yang

sejaterah, dengan adanya retribusi ini

terhadap lingkuangn dan kendaraan

kita

diharapkan

disisplin

kita dengan ini kita harus meningkat

membayar retribusi

dalam

Tanggapan masyarakat iya dengan adanya retribusi parker ini maka
akan membuat kita aman dalam memarkir kendaraan kita diharapkan
agar masyarakat bias disiplin dalam pungutan ini dan petugas pun
diharapkan bias menjaga kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan
3) Retribusi Pasar

pedagang terhadap retribusi pasar ini

Pengelolahan pasar yang baik

sudah cukup baik hal ini dikarenakan

akan mengakibat kan pasar yang baik

sudah cukup tertib pungutan dari

pula, namun apabila pelayanan itu

retribusi

kurang baik akan mengakibatkan

bermanfaat

pelayanan yang tidak memuaskan

pedagang

kepada

nya

Tanggapan

pendapat

purwodadi

dipasar
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masyarakat,
puwodadi,

khusus

pasar

dan

hasilnya

untuk
di

Pasar

pedagangpurwodadi.

pedagang

pasar

Dikarenakan sudah cukup baik pelaksanan dalam pengelolahan
retribusi

pasar

meliputi

sisitem

administrasi yang cukup baik,

pengawasannya pun sudah ketat cukup memuaskan, dilihat dari petugas
yang cukup ramah dan disiplin dalam pengelolahan /pungutan retribusi
ini.

Dengan pelayanan ini maka pedagang dapat

memperoleh

keuntungan berupa keamanan dan kebersihan tempat berjualan.
Hasil

penelitian

walaupun ada sebagian masyarakat/

menunjukan bahwa menurut persepsi

pedagang yang yang kurang tertib

responden bahwa sudah cukup baik

terhadap retribusi ini. namun cukup

pengelolahan nya baik dan pungutan

banyak yang lebih patu kepada

retribusi nya pun sudah cukup baik.

retribusi ini. Oleh karena kesadaran

Hal

dalam

masyarakat maka akan terwujudlah

aspek-aspek

hidup yang aman , tertib dan nyaman

pengelolahan retribusi yang meliputi

di Kota Arga makmur Kabupaten

administrasi yang sudah cukup baik

Bengkulu Utara.. Dari uraian diatas

dengan ini kesejaterahan keamanan

dapat kita ketahui bahwa diperlukan

dan kebersihan lingkungan di Kota

nya hidup yang bersih aman dan

Arga Makmur sudah berjalan dengan

nyaman, maka dari itu kita harus

baik.

membayar

ini

dapat

dilihat

pelaksanan

Selama

tahun

2008-2010

setiap tahun nya sudah cukup baik
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pungutan

yang

telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah.

PENUTUP
Retribusi daerah di Kabupaten
Bengkulu Utara khusus nya di Kota
Arga

Makmur

pungutan retribusi ini.

tergolong

Saran yang berguna sebagai

jelas disini sudah

bahan pertimbangan bagi pemerintah

terlihat pada kesadaran masyarakat

daerah dalam membuat kebijakan

terhadap

retribusi

bagi

kebersihan/persampahan,

retribusi

Daerah Yang ada di Kota Arga

dukup baik.

sudah

sehingga meski hari libur tetap ada

system

Pungutan

Retribusi

parkir dan retribusi pasar dari system

Makmur

pungutan dan pelaksanaan nya sudah

Utara.Khususnya

berjalan

Retribusi

terkait perlu melakukan :Sosialisasi

kebersihan/persampahan Kota Arga

tentang retribusi kebersihan bagai

Makmur sudah cukup maksimal

mana pentingnya pungutan yang

karena

harus

dengan baik.

terkontrol

dengan

baik,

Kabupaten

Bengkulu

Dinas/

dibayar,

instansi

dan

persepsi

terhadap

retribusi

karena adanya kesadaran masyarakat

masyarakat

tentang arti kesehatan dan kebersihan

kebersihan,

dilingkungan Kota Arga Makmur.

retribusi

Retribusi parkir Kota Arga makmur

kesejahteraan, keamanan masyarakat

cukup

kerenakan

Kota Arga Makmur di Kabupaten

kesadaran masyarakat itu sendiri

Bengkulu Utara. Supaya dengan

namun ada beberapa masyarakat

adanya pungutan retribusi ini akan

yang

nentang

membuat masyarakat sadar akan

keamanan yang dilakukan. Retribusi

pentingnya kebersihan, kesejateraan

pasar Kota Arga makmur sudah

dan

cukup baik karena sudah banyak

pungutan

kesadaran

untuk

sampel seperti retribusi kebersihan,

membayar retribusi, dan dengan

retribusi parkir dan retribusi pasar di

adanya

Kota

maksimal

kurang

di

mengerti

pedagang

petugas

yang

disiplin

retribusi

pasar

demi

keamanan.

Arga

dan

terciptanya

Dilakukannya

khususnya

Makmur

Bengkulu Utara.
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parker

berdasarkan

kabupaten
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