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ABSTRAK
Penerapan Undang-Undang 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah
menghasilkan mekanisme pemerintahan yang sentralistik, kekuasaan yang
terpusat, implementasi kebijakan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi. Teori desentralisasi mengatakan bahwa semakin besar
derajat desentralisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena
secara teori pemerintah daerah dinilai lebih mampu menciptakan efisiensi sektor
publik sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari pada
pemerintah pusat. Penerapan Undang-Undang nomor 32 dan 33 tahun 2004
tentang desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah sebagai manisfestasi teori tersebut diharapkan akan meningkatkan
efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah melalui proses delegasi
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Salah satu bentuk dari wujud meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja
pemerintahan daerah tersebut adalah meningkatnya PAD secara proporsional
terhadap total pendapatan daerah. Dasar pemikirannya adalah dengan
desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dari
setiap komponen PAD, terutama pajak dan retribusi daerah. Hal ini terkait dengan
kondisi perekonomian lokal yang diharapkan makin meningkat dengan adanya
otonomi daerah tersebut, sehingga secara proporsional mampu meningkatkan
PAD.
Terkait dengan isu kebijakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi
pencapaian target dari retribusi parkir dan pelayanan pasar di Pemerintah
Kabupaten Malang dibandingkan potensi riil yang ada di lapangan. Berdasarkan
analisis penelitian dihasilakan kesimpulan berikut :
Potensi retribusi parkir kabupaten malang sebesar Rp 1.196.905.713,00, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.225.842.000,- maka
efektifitasnya sebesar 18,86%; Potensi retribusi pasar kabupaten malang sebesar
Rp 5.157.848.4000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar
Rp.3.499.050,- maka efektifitasnya sebesar 67,8%; Elastisitas PAD untuk daerah
pada tahun 2008 sebesar 3,28 (.1) bermakna elastis dengan tren menurun, hal itu
berarti ada kerawanan kondisi karena penurunan ini mengindikasikan kurang
baiknya efektifitas penarikan PAD; Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa
posisi peningkatan pendapatan retribusi parkir dan pelayanan pasar berada pada
kuadran 2 (dua) yang artinya bahwa dominasi padakombinasi faktor kekuatan dan
hambatan.
Adapun saran-saran usulan kebijakan yang berhubungan dengan temuan
penelitian; Dinas Pendapatan Daerah hendaknya dalam menetapkan target
disesuaikan dengan potensi yang ada. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan
melakuakan survey lapangan secara berkala terhadap masing-masing lokasi, baik
unuk retribusi parkir ataupu pelayanan pasar; Guna meningkatkan efektivitas
pemungutan retribusi ini perlu dipikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan
untuk mengadakan pola kerjasama yang baru dengan pihak lain yang lebih
mengedepankan akuntabilitas potensi dan target dari parkir, tidak bersifat
transaksional . Disamping itu perlu juga menambah petugas pemungut retribusi
untuk pelayanan pasar; perlu ditetapkan aturan pelaksanaan (perda/perbup) yang
spesifik, mampu mengakomodir dan maslah yang berkembang; Dalam rangka

meningkatkan efisiensi pemungutan pajak perlu dipikirkan upaya-upaya untuk
lebih menertibkan petugas parkir dengan seragam lengkap dengan identitas, tidak
cukup dengan rompi.
Kata kunci: Desentralisasi fiaskal, elastisitas PAD, efektifitas retribusi,
Pertumbuhan Ekonomi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran

dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD
menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
Melalui APBD ini diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai
regulator, dinamisator serta fasilitator pembangunan daerahnya.
Terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan
belanja. Dari sisi pendapatan, APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan dari dana perimbangan dari pemerintah pusat. Idealnya, daerah mampu
mandiri dalam membiayai pembangunannya, akan tetapi pada kenyataannya Dana
Alokasi Umum (DAU) masih merupakan sumber utama pendapatan daerah. Dana
DAU (perimbangan) ini sebagian besar akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin. Sehingga proporsi anggaran untuk pembangunan menjadi lebih
kecil. Maka tak heran, apabila bagi banyak daerah, pengeluaran untuk
pembangunan setelah otonomi daerah lebih rendah dari pos pengeluaran pada
tahun anggaran yang sama dibandingkan dengan pengeluaran rutin atau belanja
aparat. Maka, untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, pemerintah
daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah daerah dituntut kreatif untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Besarnya PAD bisa dijadikan sebagai indikator sejauhmana
kemampuan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya.
Kemandirian ini selaras dengan salah satu prinsip desentralisasi fiskal.
Sampai detik ini pemerintah kabupaten/kota masih dihadapkan dengan
keterbatasan fiskal dalam menjalankan otonomi daerah. Di sisi lain tuntutan
masyarakat kepada pemerintah daerah pada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan
sebelum adanya otonomi daerah. Dan hal itu harus diprioritaskan melalui
peningkatan alokasi anggaran pembangunan atau program. Dengan keterbatasan
dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, maka peran PAD menjadi
tumpuan untuk kegiatan pembangunan di daerah.
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Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber
pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan
dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan
pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga
akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk
berbagai kegiatan pembangunan.

Dengan ini akan semakin memperbesar

keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai
dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka
daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumbersumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan
pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun,
perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini
tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan
semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki
potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan
jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.
Penerimaan pemerintah daerah dapat bersumber dari pajak (taxes),
retribusi (user charges), pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
pendapatan lain-lain yang syah. Opsi ini merupakan alaternatif yang rasional
untuk menambah pendapatan daerah karena dana dari DAU sebahagian besar
akan habis digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau belanja aparat.
Sayangnya kontribusi PAD bagi pendapatan pemerintah daerah sebagian besar
masih belum optimal (Wurzel, 1999). Maka, beberapa upaya strategis perlu
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbesar penerimaan
daerah yang bersumber dari PAD. Termasuk dengan cara lebih mengintensifkan
pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah. Hal ini dengan catatan bahwa
upaya-upaya yang dilakukan tidak sampai mengganggu/memperburuk kinerja
perekonomian daerah.
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Belanja pemerintah daerah memerlukan dana yang makin meningkat dari
tahun ke tahun. Sumber pendanaan pemerintah daerah secara umum dibagi
menjadi 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU dan
DAK), dan Penerimaan lain-lain yang syah (UU 17/2003, PP. 58/2005, PP
24/2005, dan Permendagri 13/2006). Meskipun saat ini banyak pemerintah daerah
masih mengandalkan sumber penerimaan dari dana perimbangan (DAU), tetapi
sejalan dengan tujuan dasar otonomi daerah yaitu kemandirian, maka peran PAD
tetap strategis. Artinya, dalam jangka panjang setiap daerah diharapkan dapat
mandiri dengan mengoptimalkan PAD sebagai pilar sumber penerimaan daerah
yang pokok.
Upaya optimalisasi PAD bagi daerah menjadi faktor penting dalam
perencanaan strategi belanja daerah. Diantara 4 sumber PAD yang sayh menurut
UU, pajak dan retribusi daerah menduduki proporsi kontribusi yang paling tinggi.
Hal ini mendorong pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan
obyek-obyek pajak dan retribusi baru. Apabila hal ini tidak terkontrol, maka
kebijakan ini tak ayal akan menimbulkan berbagai bentuk distorsi dan dampak
yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lewis (2003) meneliti
selama 3 tahun sejak 2001 terhadap pajak dan retribusi di Indonesia dan
menemukan tidak adanya korelasi positif antara perda pajak dan retribusi daerah
dengan tambahan PAD bagi daerah. Bahkan Mardiasmo (2002) menyatakan
bahwa ekploitasi PAD yang berlebihan dan tanpa di imbangi dengan peningkatan
kualitas layanan publik akan menjadi disinsentif bagi daerah dan dapat
mengancam perekonomian daerah (efek Leviathan).
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan
dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di
daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan

peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan
memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai
kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.
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Kabupaten Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya
memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan
pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan
sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah
daerah Kabupaten Malang sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah
yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari
pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari
pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan
dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan
daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berusaha secara aktif untuk
meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama
penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam
pembiayaan pembangunan daerah.
Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan
didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk
melihat kemampuan

Pemeritah Kabupaten

Malang dalam

menghimpun

penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan
pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini
dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat
kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang mengalami trend
kenaikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2009. Realisasi APBD Kabupaten
Malang tahun 2009, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten
Malang sebesar 145,379,148,786.84. Dari total pendapatan tersebut, hampir 40 %
atau sebesar Rp. 33,782,874,886 merupakan pendapatan dari Pajak Daerah dan
sebesar Rp. 24,512,496,389 merupakan pendapatan dari retribusi daerah. Dengan
demikian pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang
signifikan dalam komponen pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjang dengan
kondisi Kabupaten Malang yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah
penduduk dan wilayah adminitratif yang besar, maka potensi retribusi khususnya
parkir dan pasar sangat mungkin untuk diintensifkan penerimaannya.
4
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Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak
terlepas

dari

peranan

masing-masing

komponen

Pendapatan

Asli

Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,
bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan
daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber
penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada
maupun sumber penerimaan baru yang potensial.
Dalam konteks semacam inilah studi tentang Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) penting dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi pemerintah
Kabupaten Malang sebagai dasar menyusun memformulasikan berbagai kebijakan
yang diperlukan dalam ragka meningkatkan PAD dalam rangka mempercepat
pembangunan.

1.2. RUMUSAN MASALAH
1.

Bagaimanakah Gambaran Potensi, Realisasi dan Gap Capaian komponen
PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi parkir dan pasar;

2.

Bagaimanakah Elastisitas dari komponen PAD khususnya retribusi parkir dan
pasar terhadap PDRB Kabupaten Malang;

3.

Saran dan Rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi intensifikasi dan
ekstensfikasi dari komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi
pasar dan parkir;

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui Gambaran Potensi, Realisasi dan Gap Capaian dari
komponen PAD Kabupaten Malang khususnya retribusi parkir dan pasar;
2.

Untuk mengetahui Elastisitas dari komponen PAD terhadap PDRB
Kabupaten Malang, khususnya retribusi parkir dan pasar;

3.

Untuk mengetahui Saran dan Rekomendasi Kebijakan mengenai optimalisasi
intensifikasi dan ekstensfikasi dari komponen PAD Kabupaten Malang
khususnya retribusi parkir dan pasar;

5
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1.4. SASARAN KEGIATAN PENELITIAN
Sasaran kegiatan PENELITIAN PEMETAAN DATA POTENSI PAD
KABUPATEN MALANG yaitu komponen-komponen (aspek) penerimaan
pendapatan asli daerah, khususnya retribusi parkir dan pasar.

1.5. KELUARAN
1. Diperoleh Gambaran Potensi, realisasi dan gap capaian dari masing-masing
komponen PAD Kabupaten Malang ; PAD Kabupaten Malang ;
2.

Diketahuinya Elastisitas dari masing-masing komponen PAD terhadap PDRB
Kabupaten Malang;

3.

Didapatkan Saran dan rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi Potensi,
dari masing-masing komponen PAD Kabupaten Malang.
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BAB II
TINJAUAN TEORI

2.1. OTONOMI DAERAH
Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan
yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,
dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Berdasarkan pengertian di atas maka otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah, dan didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggungjawab yang diletakkan pada daerah Kabupaten dan kota, oleh
karenanya

pelaksanaan

otonomi

daerah

harus

lebih

meningkatkan

kemandirian daerah otonom. Abdullah (2000:24), langkah maju yang terlihat
dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini,
adalah adanya pengakuan bahwa pada dasarnya semua kewenangan sudah ada
pada daerah kabupaten dan daerah kota, sehingga tidak perlu lagi dilakukan
penyerahan kewenangan secara aktif, seperti di masa lalu harus ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Sekarang hanya diperlukan semacam
pengakuan dari Pemerintah Pusat.
Syamsi (1986: 65), untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terdapat beberapa ukuran.
1. Kemampuan struktur organisasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan
organisasi

Pemerintah

Daerah

otonom

yang

bersangkutan.

Dalam

menjalankan fungsi otonominya, diperlukan organisasi Pemerintah Daerah
7
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yang mampu menampung dan mengelola dengan baik semua aktivitas dan
tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan demikian diperlukan
jumlah unit serta ragam organisasi yang mencerminkan kebutuhan riil disertai
deskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
2. Aparatur Pemerintah Daerah. Daerah otonom memerlukan dukungan
personalia yang memadai dari segi jumlah dan kemampuannya. Hal ini
diperlukan mengingat urusan-urusan kerumahtanggaan dan pelaksanaan
pembangunan yang harus ditangani akan berkembang semakin kompleks
sehubungan dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Otonomi daerah dalam arti
luas tidak saja dicerminkan oleh kemampuan aparat Pemerintah Daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi otonomi daerah harus disertai
dengan semakin tingginya partisipasi untuk mendorong dan memberi motivasi
kepada masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
otonomi secara luas.
4. Kemampuan pembiayaan. Hal ini yang dirasakan paling penting, kemampuan
pembiayaan diukur dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali,
meningkatkan, dan memanfaatkan potensi keuangan asli daerahnya, sehingga
tersedia dana yang cukup untuk membiayai tugas-tugas otonominya.
Kemampuan pembiayaan ini selain berkaitan dengan potensi yang tersedia,
juga sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat, kemampuan
dinas-dinas

beserta

aparatnya

dalam

mengimplementasikan

dan

mengembangkan kebijakan yang dibuat serta tingkat partisipasi masyarakat
yang memadai. Kesemuanya ini merupakan satu kesatuan yang perlu dikelola
secara baik oleh Pemerintah Daerah sehingga dari segi aspek pembiayaan
akan timbul dukungan yang berarti bagi pelaksanaan otonomi selanjutnya.
Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab adalah kemampuan daerah di bidang keuangan untuk
mencukupi penyelenggaraan pemerintahan, memproses dan melaksanakan
pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan pelayanan
daerah terhadap masyarakat. Pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab di tunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan
8
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keputusan,

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

daerah

serta

pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat .
Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber pendapatan asli daerah
dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama di canangkan
dan di mulai sejak pelita I, kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu
cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa
mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah pada prinsipnya di maksudkan untuk membantu
pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya (Insukindro
dkk, 1994:1).

2.2.

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Sumber-sumber yang berasal dari penerimaan asli daerah (PAD) terdiri atas
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU No.22,

1999). Ketentuan

mengenai pajak dan retribusi daerah beserta potensinya, diatur secara terpisah
dalam UU No. 18 Tahun 1997. Untuk mendorong efisiensi, maka undangundang mengenai pajak dan retribusi ini ( dikenal sebagai UU PDRD )
memberikan suatu penyederhanaan atas banyaknya jenis pajak dan retribusi di
masa lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi yang
tinggi. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka jumlah pajak dan
retribusi daerah relatif berkurang. Jumlah pajak daerah berkurang dari 12
menjadi 6 jenis pajak daerah. Sementara untuk retribusi daerah berkurang dari
17 menjadi 12 jenis retribusi daerah.
Mahi (2000:58), masih belum diandalkannya PAD sebagai sumber pembiayan
desentralisasi oleh daerah dikarenakan beberapa hal.
1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 18/1997,
beberapa pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis
pungutan yang relatif kecil, dan sifatnya bervariasi antar daerah. Untuk daerah
yang mempunyai aktivitas bisnis yang luas (Industri dan Jasa), akan
menikmati penerimaan PAD yang besar. Berbeda halnya dengan daerah
9
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terpencil yang berbasis pertanian, relatif hanya sedikit PAD yang terderivasi
dari aktivitas ini. Sempitnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti
memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi
goncangan ekonomi, seperti krisis ekonomi.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar
penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya
pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha”
daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan
“negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini
mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya
pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat efisiensi yang
rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkannya sistem “target” dalam
pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong
memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi
sebenarnya pemasukan

pajak/retribusi

dapat

melampaui target

yang

ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini
mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang
sangat berarti bagi daerah.
Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa
sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari hal-hal berikut.
1.

Pendapatan asli daerah yaitu :
a. hasil pajak daerah;
b. hasil retribusi daerah;
c. hasil perusahaan untuk daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang
dipasarkan;
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.

Dana perimbangan terdiri atas :
a. bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
b. dana alokasi umum;
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c. dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah.
4.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Mardiasmo dan Makhfatih (2000:2), mengemukakan bahwa di sisi
lain daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber
penerimaan pembangunan pada dana sumbangan dan bantuan dari tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat di dalam anggaran pendapatan
belanja daerah. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumbersumber pendapatan yang sah selama ini selain disebabkan oleh faktor sumber
daya manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh batasan hukum.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang mengalokasikan
sebagian besar jenis-jenis pajak yang gemuk bagi pemerintah pusat sehingga
dapat mengakibatkan keterbatasan daerah dalam menggali sumber-sumber
penerimaannya,

di samping kondisi krisis yang selama beberapa tahun

terakhir berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, retribusi daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk
kepentingan orang, pribadi atau badan, sedangkan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, obyek retribusi jasa usaha adalah
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersiil karena pelayanan tersebut belum cukup di sediakan oleh swasta.
Pajak biasanya dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu
kewajiban

hukum

(berdasarkan

pengesahan

badan

legislatif),

tanpa

mempertimbangkan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau
tidak dari pelayanan yang mereka biayai (Davey,1998:30). Sebaliknya
retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan
biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya
pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum
bagi semua bentuk pemerintahan regional, retribusi tersebut mungkin juga
merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.
Pasar milik pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang
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potensial,

yang

dapat

memberikan

kontribusi

terhadap

pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan pasar yang di dalamnya
tertampung dinamika ekonomi sosial masyarakat yang membutuhkan
penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang di satu
pihak merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu diintensifkan
pemungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

2.3.

DANA PERIMBANGAN
Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 2 tahun 1999, diatur bahwa sumber-sumber penerimaan atau
pendapatan daerah

adalah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya
dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diatur bahwa dana
perimbangan terdiri dari: (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber
daya alam; (2) dana alokasi umum; (3) dana alokasi khusus. Dalam pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
dikatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN,
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah

untuk

membiayai

kebutuhan

pengeluarannya

dalam

rangka

pelaksanaan desentralisasi.
Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah
satu cirinya adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Dengan kata
lain daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan mengunakan
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerahnya. Oleh karenanya ketergantungan pada Pemerintah
Pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah akan mengatur secara
pasti pengalokasian dana perimbangan, yaitu bagian dari penerimaan negara
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yang dihitung menurut kriteria/formula berdasarkan obyektivitas, pemerataan
dan keadilan. Dengan dialokasikannya dana yang lebih besar dan pasti kepada
daerah, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah,
sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi, demikian
pula pembagian dana yang rasional dan adil kepada daerah-daerah penghasil
sumber utama penerimaan keuangan negara akan lebih

meratakan

pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meredam ketidakpuasan
daerah.
Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) merupakan salah satu
instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan
DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD
yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai
dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara
finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan
melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD-nya mampu menutup
anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja
pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung
menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat.

2.4 LEGISLASI KELEMBAGAAN
Melalui piranti legislasi dan regulasi mendorong pemerintah lokal untuk
memikirkan kembali amanat kepada masyarakat dan mempertimbangkan
kembali bagaimana layanan kepada publik dibiayai di masa yang akan datang
(McQueen,1998:1-23). Tujuan dari proses Local Services Realigment adalah
mengurangi pemborosan dan pengulangan, meningkatkan akuntabilitas dan
menyediakan layanan yang lebih dengan biaya yang serendah-rendahnya
kepada para pembayar pajak.Dengan dikuranginya bantuan maka salah satu
dari sedikit aliran pendapatan yang tersisa untuk pemerintah kota adalah biaya
pengguna (user fee).
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Biaya pengguna saat ini dianggap sebagai sumber pendapatan yang
masuk akal untuk pendanaan beberapa layanan sehingga terdapat faktor–
faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan biaya
pengguna. Pertimbangan lain yang terkait terhadap penentuan biaya pengguna
adalah peran publik dan politik, artinya pengguna layanan lebih peka kepada
layanan dan pembayar pajak mengetahui layanan apa yang dibiayai dengan
pajak dan sampai di mana. Biaya pengguna adalah alat pendapatan yang
paling efektif dalam mencapai penggunaan sumber daya masyarakat yang
lebih efisien adalah adil dalam penentuan tagihan untuk manfaat yang diterima
dan bisa dipertanggungjawabkan, konsumen lebih mampu menilai apakah
manfaat yang diterima sesuai dengan harga yang dibayar.
Pertimbangan biaya penggunaan dibedakan dengan beberapa model.
Pertama di kota Burlington, dasar pengenaan yang terkait dengan biaya
pengguna didasarkan kepada pengembangan dan mempertahankan basis
pendapatan, biaya pengguna dan tagihan layanan akan dikaji dan diperbaharui
setiap tahun, menentukan tujuan yang jelas untuk biaya pengguna yang terkait
dengan pemberian biaya layanan dan kondisi pasar serta mendorong pihak
berwenang untuk menggali sumber pendapatan kota. Kedua di kota Boise
mengenai biaya dan tagihan menyebutkan adanya pertimbangn khusus yang
harus diberikan kepada individu dan kelompok tertentu misalnya tarif diskon.
Ketiga di kota Milton penentuan biaya pengguna dan kebijakannya
memfokuskan pada pemberian program dan layanan mengelola sumber daya
manusia dan keuangan dengan cara yang efisien dan efektif serta mengawasi
lingkungan eksternal.
Gawande dan Wheeler (1999:42-58), mengkontruksikan ukuran efektivitas
atau MOE (measures of effectiveness) dari US Coast Guard (USCG) dengan
menggunakan metode yang bisa

diterapkan pada banyak organisasi

pemerintahan. MOE yang dibuat di sini paling tidak memiliki beberapa
manfaat penting. Pertama, memerankan fungsi sesuai dengan namanya return
on equity atau return on sales dengan memfasilitasi pengukuran kinerja dan
pemberian insentif yang intensif. Kedua, bisa digunakan sebagai input untuk
permasalahan program yang menentukan alokasi antara aktivitas komponen
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dengan sumber daya yang optimal. Ketiga, untuk mengevaluasi kinerja
internal. Keempat, kriteria insentif efisien, bagi organisasi pemerintahan MOE
berfungsi sebagai basis dalam memberikan insentif efisien, sedangkan USCG
berfungsi sebagai monitoring pemerintah.
Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang di
sediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomis. Dalam
hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak
dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah
permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang
perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu
penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi
sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu harga harus disesuaikan
sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang
bersangkutan dapat selaras. Memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan
layanan yang bersifat pribadi, dengan kata lain untuk barang dan layanan
yang dapat di nikmati hanya jika orang membayar, (Devas,1989:95). Menurut
Baswir (1993:176), rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi
artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bila tindakan itu
ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya
yang sekecil-kecilnya.
Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah dapat di
artikan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber
pendapatan asli daerah agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama
dengan penerimaan potensialnya. Secara umum ada dua cara untuk
mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah hingga maksimal, yaitu
dengan

cara

intensifikasi

dan

ekstensifikasi.

Widayat

(1995:32),

mengemukakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara
nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya
sendiri adalah kemampuan self supporting, dalam bidang keuangan. Dengan
perkataan lain faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial dalam
mengukur tingkat kemampuan pelaksanaan otonomi. Kaho (1991:123)
mengemukakan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan di suatu
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daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi sumbersumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan
beberapa variabel-variabel yang dikendalikan, yaitu variabel kebijakan dan
kelembagaan dan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu variabel-veriabel
ekonomi, hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan
daerah, (Mardiasmo dan Makhfatih; 2000: 8).

2.5. KAPASITAS PAD
Kemampuan keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena
sesuai dengan asas desentralisasi bahwa daerah sebagai daerah otonom berhak
untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri yang prinsipnya semua
pembiayaan rumah tangga daerah harus dibiayai dari sumber-sumber
penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Untuk itu evaluasi
terhadap retribusi sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah dapat dilihat
dari segi hasil yaitu bahwa penerimaan retribusi harus memadai dalam arti
cukup besar dan dengan biaya pungutnya yang rendah, hasil yang diharapkan
mudah diperkirakan dan tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu, penerimaan
retribusi harus bersifat elastis terhadap pertumbuhan penduduk, inflasi dan
PDRB. Keadilan yaitu dasar pengenaan dan kewajibannya membayar harus
jelas dan tidak sewenang-wenang. Adil secara horizontal artinya beban
pajak/retribusi harus sama meskipun di kenakan pada berbagai kelompok yang
kedudukan

ekonominya

sama.

Adil

secara

vertikal

artinya

beban

pajak/retribusi harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok-kelompok yang
memiliki sumber daya yang besar dan harus adil dari tempat yang satu ke
tempat yang lain. Efisiensi ekonomi artinya hendaknya jangan menghambat
penggunaan sumber daya. Kemampuan melaksanakan artinya harus dapat
dilaksanakan baik dari aspek politik maupun aspek administratif, kecocokan
sebagai sumber penerimaan daerah.
Selain itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan cara pungutannya
pada obyek dan subyek yang dikenakan sebelumnya dilakukan intensifikasi
yaitu melakukan perhitungan potensi penerimaan, meningkatkan pengawasan,
meningkatkan penyuluhan dan peningkatan pelayanan. Retribusi memiliki
16

ttnaitaaLteLonaLaatnnLnapopaL

keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya, untuk itu perlu
digali dan dikelola secara efisien agar tidak terjadi pemborosan atau
mengurangi penghamburan namun demikian apabila dalam menetapkan tarip
terjadi kesalahan dapat membawa pengaruh yang negatif terhadap aspek
pemerataan keadilan.

2.6. POTENSI RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI TERHADAP PAD
Menghitung potensi retribusi pasar. Potensi retribusi pasar dihitung
sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing pasar (pasar umum dan
pasar hewan) dengan berdasarkan informasi sebagai berikut .
1. Jumlah pedagang di kios, los, pelataran

dengan masing-masing ukuran

luasnya dan jenis dagangan.
2. Jumlah hewan kecil dan jumlah hewan besar.
3. Tarip retribusi dan jumlah hari pasaran buka.
Formulasinya adalah sebagai berikut.
Pasar umum = (Jk x Tr) + (Jl x Tr) + (Jp xTr) x ( Hp x 12)……….. (2.4)
Pasar hewan = (Jhk x Tr) + (Jhb x Tr) x (Hp x 12)………………… (2.5)
Pasar desa = 40 % dari penerimaan realisasi retribusi pasar desa
Jk adalah jumlah pedagang di kios
Jl adalah jumlah pedagang di los
Jp adalah jumlah pedagang di pelataran
Tr adalah tarip
Jhk

adalah jumlah hewan kecil

Jhb

adalah jumlah hewan besar

Hpadalah hari pasaran buka
Menghitung potensi retribusi parkit.
Potensi parkir dapat dihitung dengan proksi terhadap luasaan parkir yang
tersedia dikalikan potensi jumlah kendaran yang parkir tiap hari dikalikan
tarip parkir.
Parkir = Luas parkir X Jmlh Kendaraan parkir X tarip
Proyeksi penerimaan retribusi pasar dan parkir dengan menggunakan
metode faktorial dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
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Jumlah penerimaan retribusi pasar di masa

yang akan datang

diproyeksikan dengan mempertimbangkan variabel yang berpengaruh
terhadap retribusi pasar atau dapat dikelompokan menjadi variabel yang tidak
dapat di kendalikan (pertumbuhan penduduk, inflasi dan pertumbuhan
ekonomi) serta variabel yang dapat dikendalikan (menambah jumlah dan
obyek retribusi, mengurangi tunggakan dan meningkatkan penerimaan)
metode faktorial ini dapat diringkas dengan menggunakan tabel berikut ini.
Tabel 2.1.
Variabel yang Berpengaruh Terhadap retribusi Pasar
No
1
2

Variabel
Estimasi dasar
Peningkatan cakupan

3

Pertumbuhan penduduk

4

Pertumbuhan PDRB riel
per kapita
Perubahan nilai uang atau
inflasi

5

6

Penyesuaian tarip

7

Pembangunan baru

8 .

Sumber pendapatan baru

9 .

Perubahan peraturan

Tindakan
Estimasi tahun yang berjalan
Menambah jumlah dan obyek
retribusi
Meningkatkan penerimaan
Mengurangi tunggakan
Estimasi
pengaruhnya
terhadap
penerimaan
Estimasi pengaruhnya
terhadap
penerimaan
Estimasi
pengaruhnya
terhadap
penerimaan, khususnya terhadap tarip
yang bersifat tetap
Estimasi pengaruhnya
terhadap
penerimaan, jika perlu tarip dapat di
rubah
Estimasi pengaruhnya
terhadap
penerimaan
Estimasi pengaruhnya terhadap SK
baru
Estimasi pengaruhnya terhadap SK
baru

Asumsi yang dipakai dalam menggunakan metode faktorial ini.
1. Retribusi tahun yang berjalan/estimasi dasar.
2. Kenaikan harga karena inflasi.
3. Penyesuaian tarip.
4. Pembangunan baru/perluasan pasar.

18

ttnaitaaLteLonaLaatnnLnapopaL

Kontribusi retribusi pasar parkir terhadap penadapatan asli daerah.
Besaran ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan
retribusi pasar dengan total penerimaan pendapatan asli daerah. Formulasinya
adalah sebagai berikut.
X
x

Kontribusi =

100 % …………………………… (2.3)

Y
X adalah realisasi penerimaan retribusi pasar
y adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

2.7. ANALISIS SWOT INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
RETRIBUSI
Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi organisasi/perusahaan, analisis ini didasarkan pada
logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang
(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
(weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis ini dapat menggambarkan
secara jelas bagaiamana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi
organisasi/perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan
yang dimilikinya. Analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan
alternatif strategis (Rangkuti; 2000:19-31) seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1.
Matrik Analisis SWOT
IFAS
EFAS
OPPORTUNIES
Tentukan
5-10
Faktor-faktor
peluang Eksternal

STRENGTHS
Tentukan
5-10
Faktor-faktor
kekuatan Internal
Strategi S/O
Ciptakan
strategi
yang menggunakan
kekuatan
untuk
memanfaatkan
peluang

WEAKNESSES
Tentukan
5-10
Faktor-faktor
kelemahan Internal
Strategi W/O
Ciptakan
strategi
yang meminimalkan
kelemahan
untuk
memanfaatkan
peluang
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TREASTHS
Tentukan
5-10
Faktor
ancaman
Ekternal

Strategi S/T
Ciptakan
strategi
yang menggunakan
kekuatan
untuk
mengatasi ancaman

Strategi W/T
Ciptakan
strategi
yang meminimalkan
kelemahan
dan
menghindari
ancaman

Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Strategi

S/O,

strategi

ini

dibuat

berdasarkan

jalan

pikiran

organisasi/perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk
merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya (strategi bertumbuh).
2. Strategi W/O, strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang
ada dengan cara meminimalkan kekuatan yang ada (strategi stabil).
3. Strategi S/T, strategi ini dalam menggunakan kekuatan

yang dimiliki

organisasi/perusahaan untuk mengatasi ancaman (strategi diversifikasi).
Strategi W/T, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (strategi
bertahan hidup).
Sehubungan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi Retribusi PAD, maka
SWOT dapat dilakukan terhadap kondisi internal manajemen pengelolaan parkir
dan pasar, serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya, misal manajemen
sistem kontrol dan pengawasan zoning juru parkir, dan analisis perkembangan
jumlah kios dan luas parkir pasar yang berkenaan dengan tarif, dan lain
sebagainya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. PENDEKATAN DAN METODE
Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:
menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. dan
kualitatif dengan menggunakan data-data yang bersumber dari SKPD terkait
dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar Kabupaten Malang serta
dikonfirmasi dengan hasil observasi dan survey yang dilakukan di lokasi-lokasi
sumber retribusi yaitu parkir dan pasar di Kabupaten Malang.
Metode

analisis

yang

digunakan

adalah

metode

perbandingan

(comparation) perhitungan potensi dan capaian reailisasi PAD untuk mengetahui
Gap, metode elastisitas PAD untuk mengetahui dampak terhadap pertumbuhan
daerah (PDRB) terhadap PAD, serta analisis kondisional untuk usulan saran
kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang
lebih utuh bagi permasalahan PAD di Kabupaten Malang .

3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN
Merujuk pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati antara pihak
pemberi pekerjaan dengan konsultan, maka lingkup penelitian

ini adalah

pemetaan terhadap data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk
komponen retribusi yang meliputi retribusi parkir dan retribusi pasar.

3.3. SUMBER DATA
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Data yang dikumpulkan
mengacu pada kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan
penelitian ini. Data primer bersumber dari hasil observasi lapang yang di
konfirmasi dengan data realisasi pendepatan dari komponen-komponen retribusi
yang diteliti, yaitu retribusi parkir dan retribusi pasar. Sedangkan data sekunder
dimabil dari beberapa referensi ilmiah termasuk di dalamnya adalah produk-
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produk peraturan perundangan yang berlaku bail pada level Undang-Undang,
Peraturan sampai dengan Perda dan Peraturan Bupati.

3.4. PENGUMPULAN DATA
Data primer yang berupa dokumen-dokumen dikumpulkan melalui
dokumentasi, dalam kegiatan observasi dan survey dan dikonfirmasi dengan data
realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari komponen retribusi parkir
dan pasar. Alat pengumpul data lain yang digunakan adalah kuesioner dan lembar
observasi, yang bertujuan untuk memperoleh data riil dan kondisi lapangan
tentang potensi penerimaan asli daerah.
Untuk memperoleh data yang valid dan available bagi kebutuhan analisis
dalam penelitian ini, serta mempermudah tim pengumpul data lapangan, maka
pihak konsultan akan mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari pihak pemberi
pekerjaan dalam hal ini Badan Litbang melalui pendampingan dalam proses
pengumpulan data lapangan. Konsultan akan menugaskan tim pengumpul data
lapangan sesuai kualifikasi dan kemampuan teknis melalui proses coaching dari
tim peneliti ahli yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Untuk kepentingan
teknis konsultan akan menyusun instrumen yang sistematis yang diterjemahkan
dari rumusan masalah penelitian serta perincian indikator dan sumber data
sebagaimana telah dipaparkan dibagian lain laporan pendahuluan ini. Proses
penyusunan instrumen akan dikonsultasikan dengan pihak pemberi pekerjaan.

3.5. TAHAP PENGOLAHAN DATA
1.

Pengumpulan data, ini merupakan tindakan awal untuk memastikan data-data
apa saja yang diperlukan . Data yang sudah terkumpul direduksi berupa
pokok pokok temuan peneliti yang relevan dengan bahasan penelitian dan
selanjutnya disajikan secara deskriptif –naratif.

2.

Reduksi data, yaitu proses input data yang dimaksudkan untuk memperoleh
data yang lebih fokus dan tajam.

3.

Penyajian data, yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi langsung
disajikan sebagai sekumpulan informasi yang mencerminkan focus dan tujuan
penelitian.
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4.

Penarikan Kesimpulan, yaitu melakukan secara terus menerus sepanjang
proses penelitian berlansung. Hal ini dilakukan supaya data-data yang benarbenar valid dan up to date, dengan kata lain setiap penarikan kesimpulan
dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

3.6. RENCANA KERJA
a. Persiapan; melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
penyusunan design riset (proposal kegiatan penelitian) penyusunan quesioner.
b. Survey dan Pengumpulan Data: melakukan kunjungan lapangan secara
langsung oleh surveyor untuk mengumpulkan informasi-informasi yang
dibutuhkan melalui wawancara, penyebaran angket/quesioner), sedangkan
pengumpulan data dimaksudkan untuk menggali atau mengumpulkan data
primer maupun sekunder yang dibutuhkan yang dipergunakan sebagai data
pendukung penelitian.
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan dinas terkait sebelum
dan sesudah kegiatan.
d. Pengolahan Data dan Analisis: mengolah data baik yang bersumber dari hasil
survey lapangan (wawancara, pengisian angket, quesioner) maupun hasil dari
data pendukung (primer maupun sekunder) yang diperoleh yang kemudian
secara keseluruhan hasil-hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan utama
dalam sebuah analisis.
e. Seminar Hasil: melakukan seminar hasil analisis yang bersumber dari
informasi yang diperoleh dari analisis data, sedang capaian yang diharapkan
dari hasil ini adalah tinjauan kritis dari berbagai pihak/komponen untuk
perbaikan/penyempurnaan hasil analisis.
f. Penyusunan Laporan Akhir, dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dari
semua pekerjaan/kegiatan penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft
copy (CD).
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3.7. ALAT ANALISIS
3.7.1 Menghitung Potensi parkir
Potensi parkir dapat dihitung dengan proksi terhadap luasaan parkir yang
tersedia dikalikan potensi jumlah kendaran yang parkir tiap hari dikalikan tarip
parkir.
Parkir = Luas parkir X Jmlh Kendaraan parkir X tarip

3.7.2. Menghitung Potensi Pasar
Potensi retribusi pasar dihitung sesuai dengan potensi penerimaan masingmasing pasar (pasar umum dan pasar hewan) dengan berdasarkan informasi
sebagai berikut .
1. Jumlah pedagang di kios, los, pelataran

dengan masing-masing ukuran

luasnya dan jenis dagangan.
2. Tarip retribusi dan jumlah hari pasaran buka.
Formulasinya adalah sebagai berikut.
Pasar umum = (Jk x Tr) + (Jl x Tr) + (Jp xTr) x ( Hp x 12)
Jk adalah jumlah pedagang di kios
Jl adalah jumlah pedagang di los
Jp adalah jumlah pedagang di pelataran
Tr adalah tarip
Hpadalah hari pasaran buka

3.7.3 Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi organisasi/perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika
yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities),
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan
ancaman (threats). Analisis ini dapat menggambarkan secara jelas bagaiamana
peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi

organisasi/perusahaan dapat

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Analisis ini dapat
menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti; 2000:19-31)
seperti pada gambar berikut ini.
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IFAS

STRENGTHS

WEAKNESSES

Tentukan 5-10 Faktor-

Tentukan 5-10 Faktor-

faktor kekuatan

faktor kelemahan

Internal

Internal

OPPORTUNIES

Strategi S/O

Strategi W/O

Tentukan 5-10 Faktor-

Ciptakan strategi yang

Ciptakan strategi yang

faktor peluang

menggunakan

meminimalkan

Eksternal

kekuatan untuk

kelemahan untuk

memanfaatkan peluang

memanfaatkan peluang

TREASTHS

Strategi S/T

Strategi W/T

Tentukan 5-10 Faktor

Ciptakan strategi yang

Ciptakan strategi yang

ancaman Ekternal

menggunakan

meminimalkan

kekuatan untuk

kelemahan dan

mengatasi ancaman

menghindari ancaman

EFAS

Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.
4. Strategi

S/O,

strategi

ini

dibuat

berdasarkan

jalan

pikiran

organisasi/perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk
merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya (strategi bertumbuh).
5. Strategi W/O, strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang
ada dengan cara meminimalkan kekuatan yang ada (strategi stabil).
6. Strategi S/T, strategi ini dalam menggunakan kekuatan

yang dimiliki

organisasi/perusahaan untuk mengatasi ancaman (strategi diversifikasi).
7. Strategi W/T, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman
(strategi bertahan hidup).

3.7.4. Elastisitas PAD
Elastistas PAD dihitung berdasarkan perubahan pertumbuhan PAD
terhadap perubahan pertumbuhan PDRB. Secara matematis dapat ditulis sebagai
berikut;
η = Δpad / ΔPDRB
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ket:

η = elastisitas
Δpad = perubahan PAD
ΔPDRB = perubahan PDRB
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Malang
Secara geografis Kabupaten Malang terletak antara 112o17’,10,90” sampai
dengan 122o57’ ,00,00” Bujur Timur dan 7o44’,55,11” sampai dengan
8o26’,35,45” Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km2,
Kabupaten Malang menduduki urutan kedua terluas setelah Kabupaten
Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Dari
seluruh total luas tersebut, lebih dari 50 persen merupakan lahan pertanian yang
berupa sawah, tegalan dan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan untuk
pemukiman penduduk sekitar 13,68 persen. Sedangkan sisanya merupakan lahan
hutan yang dikuasai oleh Perhutani.
Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam kabupaten dan Samudera
Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan
Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah
Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan
dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten
Kediri dan Mojokerto. Letak geografis ini menyebabkan Kabupaten Malang
memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya
jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.
Sedangkan jika dilihat dari topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari
gunung-gunung

dan

perbukitan.

Kondisi

topografi

yang

demikian

mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air
yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi
lahan pertanian. Beberapa gunung yang menyentuh wilayah Kabupaten Malang
yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676
meter) gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung
Welirang (3.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter), dan masih banyak lagi
yang belum dikenal secara nasional.
Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten
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Malang terkenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal
dan tempat peristirahatan. Dengan ketinggian rata-rata pusat pemerintahan
kecamatan 524 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata Kabupaten
Malang relatif rendah. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara yang dicatat enam
stasiun klimatologi mencapai 23,52 0C, dengan suhu tertinggi mencapai 29,32 0C,
dan suhu terendah mencapai 19,50

o

C. Kondisi topografi tersebut yang

menjadikan Kabupaten Malang kaya akan potensi pariwisata yang juga menjadi
andalan bagi pendapatan daerah.
Menurut hasil Susenas penduduk Kabupaten Malang tahun 2008
berjumlah 2.413.779 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari laki-laki 1.217.041 (50,42
persen) jiwa dan perempuan 1.196.738 (49,58 persen) jiwa. Kepadatan penduduk
Kabupaten Malang pada tahun 2008 mencapai 807 jiwa/km. Beberapa kecamatan
yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km2. adalah Kecamatan
Kepanjen dan Pakis. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999
jiwa/km adalah Kecamatan Turen, Sumberpucung dan Pakisaji. Selebihnya
memiliki kepadatan dibawah 1500 jiwa/km. Secara keseluruhan penyebaran
penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks
Gini sekitar 0,1190.
Rentang wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar serta
potensi sumber daya alam yang dimiliki berimplikasi pada besarnya dana alokasi
sebagai bagian dari perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Namun
demikian alokasi belanja juga sangatlah besar, sehingga potensi sumber daya yang
ada di Kabupaten Malang harus di optimalkan sebagai bagian dari sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan Dana Alokasi dan karakter daerah
Kabupaten Malang yang relatif maju dibandingkan dengan daerah lain, maka
merupakan potensi daya ungkit yang besar untuk tumbuhnya Pendapatan Asli
Daerah.

4.1.2. Kondisi Perekonomian dan Keterkaitannya dengan Potensi PAD
Perkembangan perekonomian wilayah merupakan salah satu indikator
keberhasilan pemerintah. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten
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Malang dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Malang. Berikut ini gambaran Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kabupaten Malang dalam lima tahun terakhir.
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Menurut Harga
Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008 (Jutaan Rupiah)
PDRB Kabupaten Malang
No

Sektor/Sub-sektor
2004

1

Pertanian

2

Pertambangan &
Penggalian
PRIMER

3

Industri Pengolahan

4

Listrik & Air
Bersih
Bangunan

5

6
7
8
9

2005

2006

2007

2008

3,354,288.47

3,498,086.29

3,648,211.29

3,804,359.63

3,971,329.43

259,342.68

283,254.08

305,376.22

329,470.40

351,061.74

3,613,631.15

3,781,340.37

3,953,587.51

4,133,830.03

4,322,391.17

1,741,210.15

1,859,433.52

2,014,991.83

2,207,200.12

2,394,168.79

163,137.06

173,383.19

182,605.03

189,644.29

201,587.08

151,868.68

164,002.99

178,996.14

197,769.97

219,393.38

SEKUNDER

2,056,215.89

2,196,819.70

2,376,593.00

2,594,614.38

2,815,149.25

Perdagangan, Hotel
& Resto.
Pengangkutan &
Komunikasi
Keu., Persewaan, &
Jasa Per.
Jasa-Jasa

2,445,011.24

2,585,656.77

2,754,648.54

2,949,007.40

3,124,619.49

479,554.55

496,400.73

520,588.29

548,520.71

571,717.28

405,476.15

425,390.91

451,441.97

474,641.47

502,126.97

1,466,560.29

1,501,459.51

1,561,077.34

1,624,593.44

1,699,084.30

TERTIER
PDRB

4,796,602.23

5,008,907.92

5,287,756.14

5,596,763.02

5,897,548.04

10,466,449.27

10,987,067.99

11,617,936.65

12,325,207.43

13,035,088.46

Sumber: PDRB Kabupaten dan SSWP, 2009 (diolah)

Indikator keberhasilan pemerintah selain dilihat dari besarnya jumlah
PDRB, perlu juga dilihat dari distribusi sektoralnya. kondisi perekonomian
Kabupaten Malang juga bisa dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dan
kelompok sektor ekonomi terhadap total PDRB. Berikut ini gambaran kontribusi
masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang dalam lima tahun
terakhir.

Gambar 4.2
Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor Ekonomi
Kabupaten Malang (2004 - 2008)
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Pertani Pertam Industri Listrik, Konstru Perdag Pengan
an
bangan Pengola Gas dan ksi
angan, gkutan
dan
han
Air
Hotel
dan
Penggal
Bersih
dan Komuni
ian
Restaur kasi
an
2004 32.048012.4778516.636111.55867 1.4510023.360474.58183

Keuang Jasaan ,
Jasa
Persew
aan dan
Jasa
Perus.
3.8740614.01201

2005 31.838212.5780716.923841.57807 1.4926923.533644.51805 3.8717413.66570
2006 31.401542.6284917.343801.57175 1.5406923.710314.48090 3.8857313.43679
2007 30.87

2.67

17.91

1.54

1.60

23.93

4.45

3.85

13.18

2008 30.47

2.69

18.37

1.55

1.68

23.97

4.39

3.85

13.03

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2009 (diolah)
Kontribusi sektoral tersebut, secara tidak langsung menunjukkan
bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Malang. Berikut kontribusi sektor
dan kelompok sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang terhadap total
PDRB Kabupaten Malang.
Tabel 4.2.
Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB
Kabupaten Malang Tahun 2003-2008
Kontribusi Masing-Masing Sektor
No

Sektor/Sub-sektor

1

Pertanian

31.97

32.05

31.84

31.40

30.87

30.47

Rata
-rata
31.43

2

Pertambangan & Penggalian

2.42

2.48

2.58

2.63

2.67

2.69

2.58

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PRIMER

34.38

34.53

34.42

34.03

33.54

33.16

34.01

3

Industri Pengolahan

16.13

16.64

16.92

17.34

17.91

18.37

17.22

4

Listrik & Air Bersih

1.54

1.56

1.58

1.57

1.54

1.55

1.56

5

Bangunan

1.40

1.45

1.49

1.54

1.60

1.68

1.53

SEKUNDER

19.08

19.65

19.99

20.46

21.05

21.60

20.30

Perdagangan, Hotel &
Restoran
Pengangkutan &
Komunikasi
Keu., Persewaan, & Jasa
Perus.
Jasa-Jasa

23.43

23.36

23.53

23.71

23.93

23.97

23.66

4.65

4.58

4.52

4.48

4.45

4.39

4.51

3.94

3.87

3.87

3.89

3.85

3.85

3.88

14.52

14.01

13.67

13.44

13.18

13.03

13.64
45.69

6
7
8
9

TERTIER

46.54

45.83

45.59

45.51

45.41

45.24

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2009 (diolah)
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Kontribusi masing-masing sektor seperti pada tabel diatas dapat
menunjukkan indikator peran masing-masing sektor terhadap PDRB. Peran sektor
di atas dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu sektor primer, sekunder dan
tertier. Kelompok Sektor primer mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan
dan Galian. Peranan kelompok sektor primer memberikan kontribusi terbesar
kedua yaitu rata-rata memberikan kontribusi sebesar 34,01%, peran sektor ini
didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar
31,43%.
Sektor-sektor yang termasuk kelompok Sektor Sekunder meliputi sektor
industri pengolahan, sektor Listrik dan Air Bersih, dan sektor Konstruksi.
Kelompok Sektor ini memberikan kontribusi paling rendah terhadap PDRB
Kabupaten Malang, yaitu rata-rata sebesar 20,30%. Peran kelompok sektor ini
didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi rata-rata
sebesar 17,22% selama enam tahun terakhir.
Sektor-sektor yang termasuk kelompok Sektor Tersier yang terdiri dari
sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
Sektor Keuangan, Persewaan Konstruksi dan Jasa Perusahaan, dan Sektor JasaJasa. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten
Malang yaitu sebesar 45,69%. Peran kelompok sektor ini didominasi sektor
Perdagangan, Hotel & Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 23,66%.

Gambar 4.3.
Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Malang

2003

Primer
34.38

Sekunder
19.08

Tersier
46.54

2004

34.53

19.65

45.83

2005

34.42

19.99

45.59

2006

34.03

20.46

45.51

2007

33.54

21.05

45.41

2008

33.16

21.60

45.24

Sumber: PDRB Kabupaten dan SSWP, 2009(diolah)
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Secara keseluruhan dari tahun 2003 sampai tahun 2008 peran rata-rata
sektor primer sebesar 34,01%, sektor sekunder 20,30% dan sektor tertier 45,69%.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Malang
didominasi oleh sektor Sekunder.

4.1.3. Profil APBD Kabupaten Malang
Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang
besar, maka Kabupaten Malang memperoleh dana alokasi yang cukup besar setiap
tahunnya. Hal tersebut nampak dalam tabel di bawah ini yang menggambarkan
penerimaan dana perimbangan Kabupaten Malang sejak tahun 2007.

Tabel 4.3.
Profil Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Malang
Tahun

Bagi Hasil
Pajak/Non Pajak

DAU

DAK

Total
Perimbangan

2007

64.741.568.083 880.921.000.000

68.184.000.000

1.013.846.568.083

2008

77.072.608.131 967.647.192.000

89.739.000.000

1.134.458.800.131

2009

108.708.109.272 959.098.690.000

93.983.000.000

1.161.789.799.272

2010*

101.352.031.000 967.107.349.000

88.658.700.000

1.157.118.080.000

Keterangan: * = Target Tahun 2010
Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2010 (Diolah)

Dari tabel diatas nampak bahwa total dana perimbangan yang diterima oleh
Kabupaten Malang mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dari tahun ke
tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2009. Sedangkan untuk target tahun 2010
mengalami penurunan. Dari total dana perimbangan tersebut perolehan dana
alokasi umum memberikan konstribusi yang signifikan pada total penerimaan
dana perimbangan. DAU Kabupaten Malang mengalami kecenderungan naik dari
tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Justru
kenaikan signifikan dialami dari penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak.
Kalau dicermati angka total perimbangan tersebut, nampak bahwa pada tahun
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2010 saja sekitar 81% lebih dari total APBD Kabupaten Malang mengandalkan
pada alokasi dana perimbangan.
Sebagaimana nampak pada tabel 4.3. diatas, APBD Kabupatan Malang
masih sangat di dominasi oleh unsur dana perimbangan di bandingkan dengan
potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat bisa dimaklumi
mengingat potensi-potensi yang ada bagi peningkatan PAD belum optimal digali
dan seringkali berbenturan dengan kepentingan memacu investasi di daerah, serta
pengembangan sektor riil di masyarakat. Implikasinya adalah tingkat derajat
desentralisasi Kabupaten Malang relatif rendah. Hal tersebut dapat dijelaskan
dalam tabel 4.4. di biawah ini.
Tabel 4.4.
Profil APBD, PAD dan Retribusi Daerah Kabupaten Malang
Tahun

APBD

PAD

Derajat
Desentralisasi

2007

1.166.221.177.744

84.353.396.973

0,072

2008

1.313.961.164.610

102.706.250.227

0,078

2009

1.420.092.068.581

146.450.628.061

0,103

2010

1.425.050.416.700

124.388.805.700

0,087

Keterangan : * : Target APBD 2010 sedang berjalan
Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2010 (Diolah)

Derajat Desentralisasi di hitung berdasarkan besarnya total PAD daerah
dibandingkan dengan total APBD. Tabel 4.4. diatas menunjukkan bahwa derajat
desentraliasi Kabupaten Malang masih relatif rendah, walaupun dari tahun ke
tahun cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2009. Kenaikan tersebut
menunjukkan kemajuan kinerja dari Kabupaten Malang, khususnya dalam hal
kemampuan daerah dalam membiayai seluruh belanjanya. Target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010 ditetapkan hanya sebesar Rp.
124.388.805.700,- yang artinya turun signifikan sebesar kurang lebih 15,1%
dibandingkan dengan Tahun 2009 yang terealisasi sebesar Rp. 146.450.628.061,-.
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Dengan demikian derajat desentralisasi Kabupaten Malang untuk tahun 2010
ditargetkan hanya sebesar 0,087.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang menunjukkan
dominasi dari komponen lain-lain PAD yang sah, dimana komponen ini sangat
ditopang oleh keberadaan pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah.
Sedangkan yang paling sedikit kontribusinya adalah komponen pengelolaan
kekayaan daerah, dimana komponen ini meliputi bagian laba BUMD dan hasil
penjualan aset daerah. Detai deskripsi komponen PAD Kabupaten Malang
nampak pada tabel 4.5. di bawah ini.

Tabel 4.5.
Komponen PAD Kabupaten Malang
Tahun

PAD

Pajak Daerah

Retribusi
Daerah

Pnglln Kekyn
Drh

Lain2 PAD yg
Sah

2007

84.353.396.973

26.393.015.873

12.448.961.281

4.416.693.972

17.258.266.693

2008

102.706.250.227

30.357.571.883

18.479.089.957

4.844.397.446

49.025.190.941

2009

146.450.628.061

33.782.874.886

24.463.848.039

4.920.768.488

83.283.136.648

2010*)

124.388.805.700

30.000.000.000

34.567.912.700

5.676.893.000

54.144.000.000

Keterangan : * : Target APBD 2010 sedang berjalan
Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2010 (Diolah)

Tabel 4.5. diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari komponen Lainlain PAD yang sah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke
tahun hingga tahun 2009. Demikian pula nampak pada komponen Pajak Daerah
yang cenderung mengalami kenaikan, walaupun target tahun 2010 ditargetkan
lebih rendah dibandingkan tahun 2009. Kondisi komponen retribusi daerah
mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pembahasan bagian selanjutnya
akan mendeskripsikan lebih rinci tentang potensi retribusi daerah, khususnya
retribusi parkir dan pelayanan pasar.
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4.2. RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MALANG
Retribusi

daerah

merupakan

komponen

yang

relatif

signifikan

memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.
Pada

tahun

2010

komponen

ini

dianggarkan

untuk

mencapai

.Rp.

34.567.912.700,- atau sekitar 27,8 % dari total PAD yang ditargetkan sebesar Rp.
124.388.805.700. Namun demikian kontribusi terbesar masih di dominasi oleh
komponen lain-lain PAD yang sah.
Dalam nomenklatur APBD Kabupaten Malang, retribusi daerah terdiri
atas 3 kelompok retribusi, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perizinan Tertentu. Dari tiga kelompok besar retribusi retribusi daerah
tersebut, diperinci lagi secara mendetai dalam matrik di bawah ini:

Tabel 4.6.
Matrik Klasifikasi Retribusi Daerah Kabupaten Malang
Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Persampahan dan
Kebersihan (Cipta Karya)
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTP dan Akte
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
8. Retribusi Sewa Alat Berat (Bina
Marga)
1. Retribusi Kekayaan daerah/Sewa
Lahan (Dinas Pengairan)
2. Retribusi Kekayaan Daerah (Cipta
Karya)
3. Retribusi
Tempat
Pelelangan
Ikan/TPI (Kelautan)
4. Retrbusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
(RPH) Peternakan
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga (Cipta Karya)
8. Sewa Tanah dan Bangunan
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Cipta Karya)
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2. Retribusi
Izin
Gangguan/Keramaian/HO
(Satpol
PP)
3. Retribusi Ijin Trayek
4. Retribusi
ijin
peruntukan
Penggunaan Tanah / IPPT
5. Retribusi Ijin Ketenagakerjaan

Sumber: APBD Kabupaten Malang

Dari Matrik diatas nampak bahwa fokus penelitian ini yang melihat potensi pada
retribusi parkir dan pelayanan pasar masuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum
dan Retribusi Jasa Usaha.
Retribusi jasa umum merupakan komponen pendapatan retribusi daerah
yang dominan kontribusinya, masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah
retribusi parkir di Jalan Umum dan Retribusi pelayanan pasar. Tabel 4.7.
menunjukkan bahwa penerimaan dari komponen retribusi jasa umum sangat
fluktuatif. Angka tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat persoalan dalam
hal pengelolaan pendepatan dari komponen tersebut. Persoalan-persoalan yang
bisa saja terjadi adalah persoalan manajemen pengelolaan yang bisa diperbaiki
dalam rangka peningkatan pendapatan dari komponen tersebut.
Tabel 4.7.
Realisasi Pendapatan dari Komponen Retribusi Daerah
Retribusi
Daerah

Tahun
2007

12.448.961.281

2008

18.479.089.957

2009

24.463.848.039

2010*)

34.567.912.700

Retribusi Jasa
Umum

Retribusi Jasa
Usaha

Retribusi Perijinan
Tertentu

8.046.137.111

2.478.306.790

1.924.517.380

3.336.370.886

2.777.047.818

2.688.933.609

13.811.375.820

6.296.429.663

4.356.042.556

-

-

-

Keterangan : * : Target APBD 2010 sedang berjalan
Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2010 (Diolah)

Sedangkan bila diperinci lebih detail lagi sebagaimana pada tabel 4.8.
nampak bahwa penerimaan dari retribusi pelayanan pasar memberikan kontribusi
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yang terbesar dan mengalami tren kenaik dari tahun 2007-2009. Sedangkan untuk
retribusi parkir di jalan umum masih sangat sedikit kontribusi.
Tabel 4.8.
Realisasi Pendapatan dari Komponen dalam Retribusi Jasa Umum
No

Jenis Retribusi

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi
Persampahan/Kebersihan (RSD)
Retribusi
Persampahan/Kebersihan (Cipta
Karya)
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak KTP/Akte
Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan
Retribusi Parkir ditepi Jalan
Umum

2.621.725.875 2.958.583.000 5.730.936.450

3.336.370.886 3.389.814.330 3.499.050.520

8

Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor/PKB

9

Retribusi Sewa Alat Berat

2

3
4
5
6
7

2007

2008

2.310.000

2009

-

223.821.600 271.444.450

277.456.850

600.316.000 4.963.698.500 2.538.585.000
143.082.250 185.007.750

169.694.000

160.486.500 192.247.500

356.438.000

839.414.000 1.015.913.000 1.203.505.000
118.610.000 36.400.000

35.710.000

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2010 (Diolah)
Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan potensi yang ada menunjukkan
gap yang besar dan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan retribusi,
khususny parkir di jalan umum dan pelayanan pasar. Tabel 4.9. dan 4.10 di bawah
ini menunjukkan

beberapa informasi tentang besarnya potensi peningkatan

retribusi.
Tabel 4.9.
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang
No

Jenis Kendaraan

Jumlah

1

Sedan

4.725

2

Jeep

3.566

3

Station Wagon

4

Bus Biasa

20.545
1.328
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5

Truk

8.501

6

Pick Up

6.223

7

Ambulance

8

Sepeda Motor

19
396.143

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2009
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Malang di
dominasi oleh sepeda motor sejumlah 396.143 buah. Jenis kendaraan ini pula
yang memiliki pertumbuhan jumlah yang relatif cepat dari tahun-ke tahun. Oleh
karena itu potensi parkir untuk jenis kendaraan juga sangatlah tinggi walaupun
tarif parkir untuk jenis kendaraan ini sangatlah kecil. Potensi akan nampak pada
jumlah titik parkir di Kabupaten Malang. Pada kecamatan-kecamatan besar seperti
Kepanjen dan Singosari, UPTD pengelola parkir di kawasan tersebut memiliki
jumlah titik parkir yang lebih banyak dibandingkan dengan UPTD lainnya.
Potensi tersebut masih sangat mungkin diperluas dalam kerangka intensifikasi dan
ekstensifikasi. Tabel 4.10 merupakan Potensi Titik Parkir di Kabupaten Malang
berdasarkan UPTD nya.

Tabel 4.10.
Potensi Titik Parkir Berdasarkan UPTD Tahun 2010
No

UPTD

Titik Parkir

1
Kepanjen
28
2
Singosari
25
3
Dampit
4
4
Pujon
4
5
Gondanglegi
7
6
Tumpang
7
7
Pagak
7
8
Turen
9
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.
Malang
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Sedangkan data potensi pasar menunjukkan bahwa jumlah pedagang di
seluruh pasar Kabupaten Malang berjumlah 17.442 yang tersebar pada 16 pasar
kelas 1, 9 pasar kelas 2 dan 7 pasar kelas 3 serta 1 pasar STA Mantung.

4.3. ANALISIS GAP
Berdasarkan target APBD, realisasi dan hasil survey potensi dari retribusi
parkir dan pasar, terlihat bahwa kondisinya sebagai berikut:
Target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp
65.000.000,- realisasinya mencapai Rp 91.284.640,- atau 140.44% dari target
untuk retribusi parkir, dan pada tahun anggaran 2009 dari target yang ditetapkan
sebesar Rp.208.340.000,- ternyata realisasinya mencapai

Rp.225.842.000,-

atau 108,4%. Demikian juga untuk retribusi pasar, dari target yang ditetapkan
pada tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp.3.325.296.000,- realisasinya
mencapai Rp.3.389.814.330,- atau 101,9% dari target untuk retribusi pasar, dan
pada tahun anggaran 2009 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.355.420,ternyata

realisasinya

mencapai

Rp.3.499.050.000,- atau 104,28%.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas anggaran
dari kedua retribusi tersebut sudah bagus di atas 100%.
Melihat perjalanan pengelolaan retribusi pada umumnya yang ada hingga
saat ini, meskipun pendapatan pengelolaan restribusi selalu mencapai angka yang
ditargetkan sendiri oleh pengelolanya, tetapi capaian target tersebut cenderung
bersifat incremental dari target tahun sebelumnya bukan berdasarkan pada potensi
yang sebenarnya, kurang maksimal dan bias terhadap potensi realita lapangan.
Pola penetapan target yang dilakukan secara incremental memungkinkan adanya
potensi riil yang lebih besar belum terdeteksi secara benar/tepat. Sehingga bila hal
tersebut tetap dijalankan dalam manajemen keuangan sektor publik, tidak sesuai
dengan konsep akuntabilitas kinerja daerah.
Untuk itu agar dapat meningkatkan kinerjanya di bidang keuangan sektor
publik, pemerintah kabupaten malang melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai
pengelola retribusi parkir dan pasar, perlu menetapkan target sesuai kondisi riil
dan potensi yang sebenarnya. Langkah ini dimulai dengan melihat gap capaian
masing-masing retribusi (parkir dan pasar).
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4.3.1. Gap Retribusi Parkir
Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, dalam penelitian ini disikapi
dengan mengajukan data potensi riil, dimana untuk survey tersebut diasumsikan
hal-hal sebagai berikut;
1. Waktu efektif lokasi parkir selama 6 jam/hari (lama waktu rata-rata
terpendek operasi toko (pasar)/hari)
2. Faktor koreksi terhadap kepadatan parkir 50% (dari kondisi survey)
3. Pengambilan 32 sample secara random terhadap populasi lokasi dapat
mewakili kondisi keseluruhan lokasi parkir.
4. Ada penyesuaian tarip petugas parkir dari 15.000,-/hari menjadi 20.000.
Berdasarkan hasil survey secara sampling didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Data Gap Antara Potensi UPTD dengan Hasil Survey
No
1
2
3
4
5
6
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lokasi Parkir
Wrg Nikmat Singosari
Alfa Garuda
Ruko Kb Agung Pakisaji
Psr Kromengan
Psr Tumpangrejo
Shi Hing Jl Diponegoro
Krg Ploso
Mini Market Rejeki
Wrg Mungil I Lawang
Toko Ria lawang
Dpn Es Gunung Kepanjen
Toko Adi Bungsu Kpjn
Pamotan Wr Wiwik
Dampit
Bank BRI dampit
Pasar ngantang
Pasar Kasembon
Jl Gajahmada Gondang
Legi
Utara Pasar Bl Lawang
Pasar Tajinan
Toko Dahlia Tumpang

Potensi
UPTD
Survey
3000
22500
6000
13500
20000
-25500
15000
10500
5000
249000
8000
-108000
15000
6000
0
4000
3000
2000

-79500
7500
16500
46500
-7500
40500

2000
6500
2000
5000

-7500
43500
7500
21000

4000
2000
9000

33000
19500
58500

Gap
19500
7500
-45500
-4500
244000
-116000
-94500
1500
16500
42500
-10500
38500
-9500
37000
5500
16000
29000
17500
49500
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20
21

Depan Wr Supra
Depan pasar Ponco
Kusumo
22 Pasar /Tk Kain Tolib dono
mulyo
23 Pasar Kalipare
24 Depan Pasar
25 Bakso Solo Turen
26 Toko laris Turen
27 Pasar Sumber Manjuing
Wetan
28 Toko widodo Wajak
29 Pasar Pujon
30 Jl Abdul Manan Pujon
31 BCA Sumber Pucung
32 Warung Rahayu
Jumlah
Sumber: Data Primer, Diolah

8000
11500

31500
-36000

23500
-47500

1000

39000

1500
1500
1500
2000
3000

36000
40500
-10500
15000
99000

4000
8000
3000
6000
30000
198500

45000
580500
142500
51000
27000
1422000

38000
34500
39000
-12000
13000
96000
41000
572500
139500
45000
-3000
1223500

Berdasarkan tabel tersebut di atas, antara realisasi retribusi parkir di
APBD 2009 jika dibandingkan hasil survey terhadap 32 lokasi sample parkir,
efektivitasnya baru sebesar (198500/1052000) x 100% = 18.8688%. Dapat
disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaannya cenderung melebihi target
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi apabila
realisasi penerimaan tersebut dibandingkan dengan potensi riil yang ada maka
terdapat

gap realisasi

dan potensi sebesar sebesar 81.1312% potensi

pajak/retribusi parkir yang belum terpungut.

4.3.2. Gap Retribusi Pasar
Untuk retribusi pasar, hubungan antara target, realisasi, dan potensi riil
cenderung sama dengan kondisi retribusi parkir. Hal tersebut dapat
ditunjukkan dari hasil perhitungan besarnya potensi retribusi pasar Kabupaten
Malang, adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.12.
Hubungan Antara Target, Realisasi dan Potensi Riil
KELAS
PASAR
1

JENIS
Toko
Bedak
Poncoan

JML
2095
8077
3970

2

Toko
Bedak
Poncoan

309
1099
488

3

Toko
Bedak
Poncoan

180
993
114

LUAS
RATA2
12
6
3
Jumlah
12
6
3
Jumlah
12
6
3
Jumlah
Total

TARIF
200
175
175

HARI
KERJA
365
365
365

175
150
150

365
365
365

150
125
125

70
70
70

Pendapatan
1,468,176,000
2,476,408,200
608,601,000
4,553,185,200
189,478,800
288,817,200
64,123,200
542,419,200
18,144,000
41,706,000
2,394,000
62,244,000
5,157,848,400

Sumber; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Asumsi-asumsi perhitungan;
1. faktor koreksi hunian= 20%
2. hari buka untuk pasar kelas 1 dan 2 adalah 365 hari
3. hari buka untuk pasar kelas tiga adalah 70 hari (jumlah hari pasaran)
4. luas toko/kios rata-rata = 12 m2
5. luas bedak/los rara-rata = 6 m2
6. luas poncon rata-rata = 3 m2

Berdasarkan laporan APBD tahun 2009, dimana realisasi PAD dari sektor
retribusi Pasar mencapai Rp.3.499.050.000, dibandingkan dengan potensi sebesar
Rp. 5,157,848,400 terlihat bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten
Malang baru sebesar 67,8%, ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar masih
dapat ditingkatkan, di mana pengukuran tingkat efektivitas ini didasarkan pada
realisasi tahun 2009.

4.3.3. Assesment Target:
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Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan sesuai dengan
semangat reinventing governance, pemerintah seyogyanya meningkatkan
efektifitas pengelolaan retribusi pendapatannya. Dan dengan semangat
akuntabilitas

anggaran

berbasis

kinerja,

penyesuaian

target

tersebut

seharusnya dilakukan tidak semata-mata secara incremental, tetapi lebih
mengedepankan potensi riil yang ada.

Assesment Target Retribusi Parkir
Berdasarkan analisis gap perhitungan retribusi parkir, didapatkan
efektifitas sebesar 18,8688% dan masih ada sekitar 81,1312% potensi
pajak/retribusi parkir

yang belum terpungut. Kondisi ini dapat dijadikan

rasionalitas justifikasi yang mendasari target baru dari retribusi parkir di
Kabupaten Malang mulai tahun 2011.
Adapun target baru tersebut sebesar target riil berdasaran survey penelitian yaitu
1/efektifitas kali realisasi saat ini atau sebesar 1/(18,8688%) x 225.842.000 =
1.196.905.713,-

Assesment target Retribusi Pasar
Berdasarkan perhitungan data populasi kios, bedak-los dan poncoan
sejumlah pasar di kabupaten Malang didapatkan angka potensi riil sebesar Rp.
5,157,848,400,- Dengan realisasi APBD 2009 sebesar Rp.3.499.050.000, maka
tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Malang baru sebesar 67,8%, ini
berarti bahwa penerimaan retribusi pasar masih dapat ditingkatkan, sebesar
potensi riil tersebut (karena data kios sudah data sensus).

4.4. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengindentifikasi faktorfaktor strategi yang menggambarkan kecocokan yang paling baik, analisis ini
didasarkan

pada

asumsi

bahwa

suatu

strategi

yang

efektif

akan

memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan
ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai
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dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Untuk
menganalisis dalam sistem dan prosedur pungutan retribusi pasar digunakan
alat analisis SWOT dengan menggunakan skor sehingga diharapkan dalam
menentukan kinerjanya di masa mendatang akan lebih baik. Seluruh kegiatan
yang ada dikelompokan dan diberi bobot sesuai dengan masing-masing besar
kecilnya pengaruh terhadap segala kegiatannya secara menyeluruh

di

antaranya aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut.
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths),
kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman atau hambatan
(Threats) yang terdapat pada proses optimasilasi potensi PAD dari retribusi pasar
dan parkir. Asumsi utama yang digunakan dalam analisis SWOT ini adalah
keberadaan SKPD yang terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Dalam hal
ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal,
sedangkan peluang dan ancaman adalah merupakan aspek penilaian dari faktor
eksternal. Pembahasan analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menemukan saran
dan rekomendasi kebijakan penelitian ini (menjawab rumusan masalah ketiga
dalam penelitian ini. Analisis akan di pilah pada masing-masing komponen
retribusi, yaitu retribusi parkir dan pasar. Informasi yang digunakan dalam analisis
SWOT adalah data kuantitatif, data hasi survey dan data kualitatif hasil
wawancara dengan informan kunci dalam penelitian ini, dari Dinas Perhubungan
dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.

4.4.1. Analisis SWOT Potensi Retribusi Parkir
Hasil identifikasi terhadap kekuaatan dan kelemahan yang merupakan
analisis faktor internal serta identifikasi terhadap ancaman dan peluang yang
merupakan analisis eksternal merupakan telaah atas data-data penelitian ini baik
yang bersifat kuantitatif dan kualitatif
a. Faktor Kekuatan
1). Komitmen SKPD dan UPTD terkait
Pengelolaan retribusi parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan. SKPD beserta
UPTD terkait memiliki komitmen yang kuat dalam hal pengelolaan parkir,
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khususnya dalam upaya peningkatan target pendapatan retrbusi pelayanan
pasar
2) Banyaknya jumlah areal parkir yang sudah terdata
Adanya pendataan lokasi areal parkir dalam kategori parkir umum, dan parkir
khusus. Ada data base lokasi tersebut sangat mendukung efektifitas kebijakan
pengelolaan parkir. Daya dukung di sini dimaksudkan dalam rangka penetapan
target, manajemen pengelolaan, serta kontrol-pengawasan. Rentang wilayah
yang luas dan jumlah jumlah titik lokasi parkir yang besar membuat Kabupaten
Malang keberadaan data tersebut sangat diperlukan sebagai kekuatan
manajemen retribusi parkir.
3) tersedianya jumlah SDM yang cukup;
Terkait dengan kebutuhan jumlah personil di lapangan, kebutuhan jukir sudah
cukup memadai. Ketercukupan personil akan sangat membantu dalam
penarikan retribusi langsung ke pemakai areal parkir, apabila ketercukupa ini
tidak terpenuhi tentu sangat sulit untuk mencapai target yang di tetapkan
b. Faktor Kelemahan
1) Penetapan Target dg Metode Incremental
Dalam menetapkan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
hanya

didasarkan

pada

anggaran tahun

sebelumnya (incremental),

sehingga belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal ini akan
berdampak pada upaya pencapaiannya cenderung hanya untuk memenuhi
target yang ditetapkan dan bukan potensi yang ada.
2) Sistem pemungutan yang belum sempurna.
Kekurangan dari sistem pengelolaan muncul manakala dikontekskan dengan
permasalahan yang kompleks di tingkat implementasi lapangan. Banyaknya
titik areal/lokasi parkir yang menyebar dalam rentang kawasan yang luas
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Ketika bersentuhan dengan
banyak kepentingan di setiap daerah, efektifitas dan efisiensi kebijakan dinas
parkir menjadi kurang optimal. Model-model yang berkembang di lapangan,
kerjasama antara UPTD dengan jukir lebih bersifat transaksional, target-target
pendapatan retribusi parkir disetting dengan kesepakatan yang kurang mengacu
pada potensi parkir yang sebenarnya.
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3). Belum adanya Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur retribusi
Parkir
Dalam hal manajemen sektor publik, dimana menyangkut kepentingan umum,
bersifat lintas sektoral dan unit kerja, jika tidak/kurang didukung peraturan
yang spesifik akan mengganggu kinerjanya. Tumpang tindih wewenang dan
tanggung jawab tugas kerja ditambah benturan dengan kondisi riil di lapangan
yang

tidak

sinkron

dengan

perencanaan

manambah

kerumitan

dan

permasalahan manajemen.
c. Faktor Peluang/ Kesempatan
1). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang
Berbicara tentang peluan, keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan potensi
retribusi parkir maka akan berdampak melalui 2 aspek potensi, yaitu aspek
jumlah unit; potensi penambahan jumlah unit kendaraan sebagai objek parkir
dan potensi penambahan lokasai baru. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Malang memiliki trend yang cenderung naik dari tahun ke tahun sejak 5 tahun
terakhir, yangi terindikasikan oleh besaran PDRB Kabupaten Malang yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan mendorong daya beli
masyarakat dan investasi masyarakat termasuk aktifitas perekonomian dan
tumbuhnya sektor riil yang memunculakan space parkir baru.
2). Keberadaan UU No 28 tahun 2009
Keberadaan

undang-undang

baru

UNDANG-UNDANG

REPUBLIK

INDONESIA. NOMOR 28 TAHUN 2009. TENTANG. PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH membeikan peluang penyempurnaan aturan yang
terkait dengan retribusi parkir untuk menyempurnakan kebijakan sesuai dengan
permasalahan riil di lapangan. Sementara ini, adanya tumpang tindih
wewenang dan kewajiaban terkait dengan pengelolaan parkir bisa dicarikan
solusinya dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU baru tersebut
(perda/perbup baru).
d. Faktor Hambatan/ Ancaman
1). Adanya jukir oleh pihak luar
Kesadaran masyarakat yang kurang, terutama dari stake holder di sekitar lokasi
areal parkir tentang sistem tata kelola yang baik dari retribusi parkir,
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menimbulkan tindakan mencari keuntungan diri sendiri dengan melakukan
parkir liar di daerah tertentu. Kondisi ini memancing perilaku anggota
masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga menjadi fenomena
umum di permasalahan parkir. Akibatnya, meskipun UPTD sudah melakukan
berbagai cara untuk, menata areal parkir dengan optimal, tetapi masih
kewalahan dalam penertibannya. Kelanjutan kondisi ini adalah munculnya
jukir-jukir liar yang mungkin belum terdata di UPTD
2). Tidak sesuainya jumlah retribusi yang dipungut dengan yang disetor.
Para jukir seringkali melakukan pemungutan di luar tarip yang ditetapkan,
selain itu juga banyak jukir yang tidak memberikan karcis retribusi kepada
masyarakat (pemakai areal parkir). Kondisi ini jika dibiarkan dan tidak
ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan manajemen. Banyak
dana yang terpungut tidak masuk masuk ke kas pemerintah daerah dan
masyarakat cenderung dirugikan karena tidak membayar sesuai jasa (prestasi)
yang diterimanya.
Dari faktor-faktor tersebut di atas, baik faktor internal yang berupa kekuatan
dan kelemahan maupun faktor

eksternal yang berupa peluang dan ancaman

selanjutnya dapat disusun dalam tabel 4.13 sampai dengan tabel 4.16 berikut ini,
sekaligus dengan perhitungan rating dan bobotnya.
Tabel 4.13
Nilai Kekuatan Peningkatan Pendapatan Retribusi
Parkir Di Kabupaten Malang
No
1.

Faktor
Komitmen SKPD
UPTD terkait

2.

3.

Rating
2

Bobot
0,40

Nilai
0,80

Banyaknya jumlah areal
parkir yang sudah terdata

3

0,40

1,20

tersedianya jumlah sdm
yang cukup

3

0,20

0,60

1,00

2,60

dan

Jumlah

Sumber : Data primer ( diolah )
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Tabel 4.14
Nilai Kelemahan Peningkatan Pendapatan Retribusi
Parkir Di Kabupaten Malang
No
1.

Faktor
Penetapan Target dg
Metode Incremental

2.

Sistem pemungutan yang
belum sempurna
Belum adanya peraturan
bupati atau perda yang
secara khusus mengatur
retribusi Parkir
Jumlah

3.

Rating
3

Bobot
0,20

Nilai
0,60

2

0,35

0,70

2

0,45

0,90

1,00

2,20

Sumber : Data primer ( diolah )
Tabel 4.15
Nilai Kesempatan Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Di
Kabupaten Malang
No
Faktor
1. Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang
2.

Potensi retribusi

3.

Keberadaan UU baru no
28 tahun 2009

Rating
2

Bobot
0,30

Nilai
0,60

3

0,20

0,60

2

0,50

1,00

1,00

2,20

Jumlah
Sumber : Data primer ( diolah )
Tabel 4.16

Nilai Hambatan Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Di Kabupaten
Malang
No
Faktor
.
1. Adanya jukir oleh pihak
luar
Tidak sesuainya jumlah
retribusi yang dipungut
. dengan yang disetor.
Jumlah
Sumber : Data primer ( diolah )

Rating

Bobot

Nilai

3

0,40

1,50

2

0,60

0,90

1,00

2,40

2.
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Berdasarkan analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT
terhadap usaha peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten
Malang, diperoleh nilai kekuatan = 2,60 kemudian nilai kelemahan = 2,20 dan
nilai kesempatan = 2,20 serta nilai hambatan adalah = 2,40. Berdasarkan
penilaian tersebut dapat dihitung koordinat sumbu X (sumbu horizontal) dan
sumbu Y (sumbu vertikal), yang sekaligus menunjukkan posisi peningkatan
pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Malang
1. Sumbu X = nilai kekuatan – nilai kelemahan

= 2,60 – 2,20 = 0,20

2. Sumbu Y = nilai kesempatan – nilai hambatan = 2,20 – 2,40 = -0,20
Selanjutnya dengan menggunakan nilai koordinat pada sumbu X dan
sumbu Y tersebut dapat dipetakan posisi peningkatan pendapatan retribusi
pelayanan parkir di Kabupaten Malang seperti diagram berikut ini.
Gambar 4.4.
Posisi Proses Peningkatan Pendapatan Retribusi
Parkir Di Kabupaten Malang
PELUANG (O+)
Kuadran III

Kuadran I

0,20
KELEMAHAN (W -)

KEKUATAN (S +)
-0,20
Kuadran II

Kuadran IV

HAMBATAN (T -)

Proses Peningkatan
Pendapatan Retribusi
Parkir

Sumber: Data Primer Diolah

Dari diagram SWOT tersebut dapat dilihat bahwa posisi peningkatan
pendapatan retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Malang adalah pada kuadran
II. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan yang
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sama besar dalam proses peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar
mempunyai peluang yang cukup besar tetapi di lain fihak juga menghadapi
beberapa kelemahan internal. Dalam upaya mengahadapi kondisi yang demikian,
maka selanjutnya perlu dirumuskan strategi perencanaan yang dapat disajikan
dalam bentuk Matrik SWOT berikut ini :

Gambar 4.5.
Diagram Matrik SWOT Proses Peningkatan Pendapatan Retribusi
Pelayanan Parkir di Kabupaten Malang
Faktor Internal

Faktor Eksternal
Peluang (Opportunities)
1. Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang
2. Potensi retribusi
3. Keberadaan UU baru
no 28 tahun 2009

Kekuatan (Strengths)
Kelemahan
1. Komitmen SKPD dan (Weaknesses)
UPTD terkait
1.Penetapan Target dg
Metode Incremental
2. Banyaknya jumlah
areal parkir yang sudah
2. Sistem pemungutan
terdata
yang belum sempurna
3. tersedianya jumlah sdm 3.
Belum
adanya
yang cukup
peraturan bupati atau
perda yang secara khusus
mengatur retribusi Parkir
Strategi SO
Strategi WO
1. Penetapan target
berdasarkan potensi
riil sesuai kondisi
pertumbuhan
perekonomian daerah
2. Mengimplementasikan
dan menyempurnakan
secara konsisten
keberadaan Perda dan
Peraturan Bupati
secara optimal sebagai
pelaksanaan UU no 28
tahun 2009

Hambatan (Threats)
1. Adanya jukir oleh
pihak luar

Strategi ST
1. Penegakan Perda dan
Perbup secara optimal

2.Tidak sesuainya jumlah 2. Melakukan Sosialisasi

1. Penetapan target
berdasarkan potensi riil
data base
2. Penyusunan sistem
pengelolaan yang
memadai terutama
menyangkut
mekanisme kerjasama
dengan fihak ketiga
untuk mengurangi
aspek transaksional
3. Penegakan Perda dan
Perbup secara optimal
Strategi WT
1. Penegakan Perda dan
Perbup secara optimal
2.

Melakukan

50

ttnaitaaLteLonaLaatnnLnapopaL

retribusi yang dipungut
dengan yang disetor.

dan penyamaan
persepsi kepada para
pengelola parkir

penataan ulang
pengelolaan area parkir
dan sistem penariakan ,
terutama menyangkut
personalia

3. Melakukan penataan
ulang pengelolaan area
parkir dan sistem
penariakan

Hasil kajian analisis SWOT atas proses peningkatan pendapatan retribusi
parkir dan pelayanan pasar diatas akan digunakan untuk merumuskan rekomenasi
kebijakan kepada pihak terkait. Hasil rumusan rekomendasi kebijakan akan
diuraikan dalam bagian penutup laporan penelitian ini.

4.4.2. Analisis SWOT Potensi Retibusi Pasar
Hasil identifikasi terhadap kekuaatan dan kelemahan yang merupakan
analisis faktor internal serta identifikasi terhadap ancaman dan peluang yang
merupakan analisis eksternal merupakan telaah atas data-data penelitian ini baik
yang bersifat kuantitatif dan kualitatif
a. Faktor Kekuatan
1). Keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 dan
Keputusan Bupati Malang nomor 50 Tahun 2003 yang mengatur tentang
penataan dan pengelolaan pasar menjadi dasar pijakan bagi proses penetapan
dan pemungutan retribusi pelayanan pasar.
2) Komitmen SKPD dan UPTD terkait
Pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
SKPD beserta UPTD terkait memiliki komitmen yang kuat dalam hal
pengelolaan pasar, khususnya dalam upaya peningkatan target pendapatan
retrbusi pelayanan pasar
3) Banyaknya jumlah pasar yang dikelola
Rentang wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar membuat
Kabupaten Malang memiliki jumlah pasar yang banyak sebagai aktifitas
perekonomian masyarakat. Terdapat 16 pasar kelas I, 9 pasar kelas II dan 7
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Pasar kelas III. Dari total 32 pasar tersebut, jumlah pedagang yang terdata
resmi pada tahun 2009 sebanyak 17.422 pedagang. Data tersebut belum
mengcover keberadaan pasar yang dikelola oleh pihak lain, pasar hewan dan
pasar desa.
b. Faktor Kelemahan
1) Penetapan Target dg Metode Incremental
Dalam menetapkan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
hanya

didasarkan

pada

anggaran tahun

sebelumnya (incremental),

sehingga belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal ini akan
berdampak pada upaya pencapaiannya cenderung hanya untuk memenuhi
target yang ditetapkan dan bukan potensi yang ada.
2) Sistem pemungutan yang tidak seragam
Keputusan Bupati mengatur tata cara pemungutan menyebutkan bahwa petugas
pungut memungut

retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen

lainnya, dan disetor harian kepada Kas Daerah Kabupaten Malang, pada
implementasinya proses pemungutan dilakukan bervariasi, ada pedagang yang
mmebayar harian, mingguan dan langanan bulanan dengan penetapan diskon
yang variatif. Kondisi ini akan menyulitkan dalam efektifitas pemungutan
retribusi harian dari pedagang.
3) Keterbatasan SDM petugas pungut
Keterbatasan jumlah petugas lapangan dibandingkan dengan banyaknya
pedagang di masing-masing pasar. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja
pemungutan dan pencapaian target pendapatan.
4) Belum semua pasar beroperasi secara maksimal
Ada pasar yang beroperasi berdasar hari pasaran, serta fluktuatifnya jumlah
pedagang di masing-masing pasar. Ada beberapa pedagang yang tutup
usahanya atau tidak beroperasi lagi. Data terakhir menunjukkan bahwa kurang
lebih 20% pedagang telah menutup usahanya pada tahun 2009.
c. Faktor Peluang/ Kesempatan
1). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang memiliki trend yang cenderung naik
dari tahun ke tahun sejak 5 tahun terakhir. Hal ini terindikasikan oleh besaran
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PDRB Kabupaten Malang yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Kelompok tersier yang meliputi sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan
Konstruksi dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa memberikan kontribusi
yang paling besar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan ekonomi akan
mendorong investasi dan pergerakan perekonomian masyarakat termasuk
aktifitas perdagangan, peningkatan daya beli masyarakat dan tumbuhnya sektor
riil.
2). Potensi retribusi
Berdasarkan perhitungan data pasar dan jumlah pedagang secara rata-rata
sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati maka terdapat gap antara realisasi
dengan potensi yang sebenarnya. Berdasarkan laporan APBD tahun 2009,
dimana realisasi PAD dari sektor retribusi Pasar mencapai Rp.3.499.050.000,
dibandingkan dengan potensi sebesar Rp. 5,157,848,400 terlihat bahwa tingkat
efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Malang

baru sebesar 67,8%, ini

berarti bahwa penerimaan retribusi pasar masih dapat ditingkatkan, di mana
pengukuran tingkat efektivitas ini didasarkan pada realisasi tahun 2009.
3). Keberadaan Paguyuban Pedagang
Keberadaan paguyuban pedagann pasar berpotensi sebagai mitra bagi UPTD
terkait dalam rangka membangun komunikasi dan kesadaran dikalangan para
pedagang akan kewajiban membayar retribusi.
d. Faktor Hambatan/ Ancaman
1). Kesadaran Pedagang dalam Membayar Retribusi
Masih kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi akan
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi. Oleh karena itu, maka
perlu adanya usaha-usaha oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kesadaran para pedagang dalam memenuhi kewajibannya.
2). Pedagang tidak mau menempati lokasi yang telah ditetapkan
Hasil observasi lapang terlihat bahwa pada beberapa pasar tidak semua
pedagang bersedia menempati lokasi yang sudah ditetapkan dengan berbagai
alasan. Alasan yang paling sering muncul adalah permasalahan lokasi yang
kurang strategis (di lantai 2 dst). Para pedagang tersebut memilih menempati
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lokasi di halaman pasar, trtoar bahkan bahu jalan. Hal ini berimplikasi pada
kondisi pasar yang tidak tertib dan cenderung semrawut, dan yang pasti
retribusi yang dibayarkan oleh pedagang tidak lagi sesuai dengan kelas tarif
sesuai dengan penempatannya.
3). Ketidakjelasan kerjasama pada pasar-pasar yang dikelola pihak ke-tiga.
Ada beberapa pasar yang pengelolaannya tidak langsung di bawah UPTD
terkait, hal ini membuat tidak jelas pengelolaan retribusinya, sedangkan di sisi
lain persoalan-persoalan ketersediaan fasilitas dan pemeliharaan cenderung
menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh UPTD pasar.
Dari faktor-faktor tersebut di atas, baik faktor internal yang berupa kekuatan
dan kelemahan maupun faktor

eksternal yang berupa peluang dan ancaman

selanjutnya dapat disusun dalam tabel 4.17 sampai dengan tabel 4.20 berikut ini,
sekaligus dengan perhitungan rating dan bobotnya.
Tabel 4.17
Nilai Kekuatan Peningkatan Pendapatan Retribusi
Pelayanan Pasar Di Kabupaten Malang
No
Faktor
1. Keberadaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati
2.

Komitmen SKPD dan
UPTD terkait.

3.

Banyaknya jumlah
pasar yang dikelola
Jumlah
Sumber : Data primer ( diolah )

Rating
2

Bobot
0,20

Nilai
0,40

2

0,20

0,40

3

0,60

1,80

1,00

2,60

Tabel 4.18
Nilai Kelemahan Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di
Kabupaten Malang
No
Faktor
1. Penetapan Target dg
Metode Incremental
2.

Sistem pemungutan
yang tidak seragam

Rating
2

Bobot
0,25

Nilai
0,50

3

0,30

0,90
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3.

Keterbatasan SDM
petugas pungut

2

0,30

0,60

Belum semua pasar
beroperasi secara
maksimal
Jumlah
Sumber : Data primer ( diolah )

2

0,15

0,30

1,00

2,30

4.

Tabel 4.19
Nilai Kesempatan Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di
Kabupaten Malang
No
Faktor
1. Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang

Rating
2

Bobot
0,30

Nilai
0,60

3

0,50

1,50

2

0,20

0,40

1,00

2,50

Potensi retribusi
2.
3.

Keberadaan Paguyuban
Pedagang

Jumlah
Sumber : Data primer ( diolah )
Tabel 4.20

Nilai Hambatan Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di
Kabupaten Malang
No

Faktor

Rating

Bobot

Nilai

Kesadaran Pedagang
dalam Membayar
Retribusi

3

0,50

1,50

Pedagang tidak mau
menempati lokasi yang
telah ditetapkan

3

0,30

0,90

Ketidakjelasan
kerjasama pada pasarpasar yang dikelola
pihak ke-tiga

2

0,20

0,40

.
1.

2.

3.
.
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Jumlah

1,00

2,80

Sumber : Data primer ( diolah )

Berdasarkan analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT
terhadap usaha peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten
Malang, diperoleh nilai kekuatan = 2,60 kemudian nilai kelemahan = 2,30 dan
nilai kesempatan = 2,50 serta nilai hambatan adalah = 2,80. Berdasarkan
penilaian tersebut dapat dihitung koordinat sumbu X (sumbu horizontal) dan
sumbu Y (sumbu vertikal), yang sekaligus menunjukkan posisi peningkatan
pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Malang
1. Sumbu X = nilai kekuatan – nilai kelemahan

= 2,60 – 2,30 = 0,30

2. Sumbu Y = nilai kesempatan – nilai hambatan = 2,50 – 2,80 = -0,30
Selanjutnya dengan menggunakan nilai koordinat pada sumbu X dan
sumbu Y tersebut dapat dipetakan posisi peningkatan pendapatan retribusi
pelayanan pasar di Kabupaten Malang seperti diagram berikut ini.

Gambar 4.6.
Posisi Proses Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten
Malang

PELUANG (O+)
Kuadran III

Kuadran I

0,30
KELEMAHAN (W -)

KEKUATAN (S +)
-0,30
Kuadran II

Kuadran IV

HAMBATAN (T -)

Proses Peningkatan
Pendapatan Retribusi
Pelayanan Pasar
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Dari diagram SWOT tersebut dapat dilihat bahwa posisi peningkatan
pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Malang adalah pada kuadran
II. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat kekuatan dan hambatan yang
sama besar dominasinya. Dalam upaya mengahadapi kondisi yang demikian,
maka selanjutnya perlu dirumuskan strategi perencanaan yang dapat disajikan
dalam bentuk Matrik SWOT berikut ini :
Gambar 4.7.
Diagram Matrik SWOT
Proses Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten
Malang
Faktor Internal

Kekuatan (Strengths)
1. Keberadaan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati
2. Komitmen SKPD
dan UPTD terkait.

Faktor Eksternal

Peluang (Opportunities)
1. Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang
2. Potensi retribusi
3. Keberadaan Paguyuban
Pedagang

3. Banyaknya jumlah
pasar yang dikelola

Kelemahan
(Weaknesses)
1. Penetapan Target dg
Metode Incremental
2. Sistem pemungutan
yang tidak seragam
3. Keterbatasan SDM
petugas pungut

Strategi SO

4. Belum semua pasar
beroperasi secara
maksimal
Strategi WO

1. Penetapan target
berdasarkan potensi
riil

1. Penetapan target
berdasarkan
potensi riil

2. Melibatkan dan
memanfaatkan
keberadaan
paguyuban
pedagang dalam
mengoptimlakan
proses peningkatan
pendapatan retribusi
pelayanan pasar

2. Penyeragaman
sistem pemungutan
secara harian dan
menggunakan
karcis

3. Mengimplementasik
an dan

3. Menambah jumlah
tenaga pungut
retribusi pelayanan
pasar
4. Mendorong
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menyempurnakan
secara konsisten
keberadaan Perda
dan Peraturan
Bupati secara
optimal

Hambatan (Threats)
1. Kesadaran Pedagang
dalam Membayar Retribusi
2. Pedagang tidak mau
menempati lokasi yang
telah ditetapkan
3. Ketidakjelasan kerjasama
pada pasar-pasar yang
dikelola pihak ke-tiga.

optimimalisasi
pengoperasian
pasar
5. Penegakan Perda
dan Perbup secara
optimal

Strategi ST
1. Penegakan Perda
dan Perbup secara
optimal

Strategi WT
1. Penetapan target
berdasarkan potensi
riil

2. Melakukan
Sosialisasi dan
penyadaran kepada
para pedagang

2. Melakukan
Sosialisasi dan
penyadaran kepada
para pedagang

3. Mengusulkan
redistribusi
pendapatan dari
retribusi pelayanan
pasar untuk
kepentingan
pemeliharaan
fasilitas pasar

3. Penegakan Perda
dan Perbup secara
optimal
4. Melakukan penataan
ulang penempatan
pedagang di pasar

5. Menambah jumlah
4. Melakukan penataan
tenaga pungut
ulang penempatan
retribusi pelayanan
pedagang di pasar
pasar
5. Menetapkan
peraturan Bupati
yang mengatur
kerjasama pasarpasar yang dikelola
pihak ke-3
Terkait dengan hasil analisis dan deskripsi matrik SWOT, maka dapat
dijabarkan beberapa tindakan intensifikasi dan ekstensisfikasi retribusi. Yang
termasuk dalam kelompok intensifikasi yaitu;
1. Mengimplementasikan dan menyempurnakan secara konsisten keberadaan
Perda dan Peraturan Bupati secara optimal sebagai pelaksanaan UU no 28
tahun 2009; perlu dirumuskan peraturan daerah (perda) dan peraturan
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bupati (perbup) yang bisa mengakomodir permasalah di lapangan baik
permasalahan antar sektor maupuna antar unit kerja.
2. Penyusunan sistem pengelolaan yang memadai terutama menyangkut
mekanisme kerjasama dengan

fihak ketiga untuk mengurangi aspek

transaksional, yang bias terhadap target dan potensi retribusi.
3. Melakukan penataan ulang pengelolaan area parkir dan sistem penarikan,
terutama

menyangkut

personalia;

untuk

retribusi

pasar

yaitu

penyeragaman sistem pemungutan secara harian dan menggunakan karcis
untuk pasar, sedangkan untuk retribusi parkir parkir pemberlakuan pakaian
seragam agar legalitas petugas lebih terjaga dan mengurangi jukir liar
4. Menambah jumlah tenaga pungut retribusi pelayanan pasar; agar tingkat
coverage pemungutan lebih baik, sehingga intensitas penarikan meningkat.

Sedangkan untuk strategi Ekstensifikasi yaitu dengan Penetapan target
berdasarkan potensi riil sesuai kondisi pertumbuhan perekonomian daerah;
melalui pendataan objek retribusi yang baru secara berkala, baik pasar maupun
parkir, akan bisa diketahui perkembangan objeknya seiring dengan perkembangan
daya beli dan perekonomian masyarakat.
Hasil kajian analisis SWOT atas proses peningkatan pendapatan retribusi
parkir dan pelayanan pasar diatas akan digunakan untuk merumuskan rekomenasi
kebijakan kepada pihak terkait. Hasil rumusan rekomendasi kebijakan akan
diuraikan dalam bagian penutup laporan penelitian ini.

4.5. ANALISIS ELASTISITAS
Dalam mencermati posisi APBD, jika dilihat aspek Pendapatan asli
daerahnya (PAD), mempunyai kaitan erat dengan perekonomian yang sedang
berkembang di daerah bersangkuan. Semakin besar volume perekonomian daerah
(lazim ditunjukkan dengan PDRB) seharusnya akan meningkatkan PAD,
demikian sebaliknya. Perubahan dinamika hubungan antara keduanya dikemas
dalam konsep elastisitas PAD.
Kondisi ideal untuk hubungan elastisitas tersebut menghasilkan
nilai >1Untuk mengukur hal tersebut lazim di (elastis). Hal ini berarti perubahan
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perekonomiaan daerah juga diikuti oleh perubahan pendapatan di daerah, elastis
(>1) menunjukkan bahwa penambahan PAD lebih besar dari pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Semakin elastis PAD terhadap PDRB, maka struktur financial
daerah tersebut relative lebih Kondisi ini menunjukkan berjalannya sistem
manajemen anggaran (pemungutan PAD) yang efektif dan efisien.
Adapun kondisi PAD dan PDRB kabupaten Malang selama kurun waktu
2005-2008 dapat dilihat pada tabeL berikut:

Tabel 4.21
Elastisitas PAD Kabupaten Malang periode tahun 2005-2008
Tahun

PAD

PDRB ADHK

ELASTISITAS
PAD

2005

54245450

10976206

_

2006

69651784

11617937

4.857751

2007

84353897

12325657

3.465094

2008

100327728

13034488

3.292842

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, Diolah
Berdasarkan tabel di atas, elastisitas PAD terhadap PDRB untuk daerah
kabupaten malang selama tahun 2005 – 2008 bersifat elastis, berkisar antara 4,8
sampai dengan 3,2. Hal ini menunjukkan perubahan pertumbuhan PDRB relative
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PAD, tetapi cenderung mengalami
tren penurunan.
Di hubungkan dengan kondisi di lapangan, maka dapat dicermati bahwa
elastisitas kenaikan pendapatan asli daerah >1 yang berangkat/dirancang secara
incremental dan

dalam posisi dimana pencapaian target

oleh realisasi

(efektifitas) tarikan retribusi untuk parkir dan pasar yang di atas 100%,
menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut cukup banyak potensi yang
masih memungkinkan untuk digali dari aspek PAD. Hanya saja untuk itu, terkait
dengan penataan regulasi, terutama adanya penyusunan perda baru dan
penyesuaian terhadap paradigma pengelolaan PAD, harus dipertimbangkan bahwa
PERDA tersebut yang semula cenderung focus untuk memperbesar masukan
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langsung PAD bergeser ke arah bagaimana bisa menciptakan iklim yang lebih
kondusif bagi dunia usaha, merangsang investasi masuk sehingga dalam jangka
panjang akan lebih meningkatkan dampak tidak langsung pertumbuhan di daerah
Kabupaten Malang .
Untuk kondisi hubungan pertumbuhan PAD dengan retribusi daerah di
kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.22
Hubungan Pertumbuhan PAD dengan Retribusi
GROWTH
Tahun

GROWTH

PAD

PAD

RETRIBUSI

RETRIBUSI

2005

54245450

_

17765875

_

2006

69651784

0.284012

20842042

0.17315

2007

84353897

0.21108

17262081

-0.17177

2008

1E+08

0.189367

18478348

0.070459

Bila dilihat dari komponen retribusinya, PAD kabupaten malang selama
kurun waktu 2005-2008, terlihat bahwa: kenaikan perumbuhan pad meskipun
diikuti juga dengan kenaikan retribusi daerah, tetapi kenaikan retribusinya masih
relatif lebih kecil dari pada kenaikan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa kontri
busi dari retribusi daeh cenderung mengecil di bandingkan kontribusi komponen
PAD yang lain. Sehingga perlu dicermati agar kondisi tersebut menjadi lebih baik.
Komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan keuangan (politikal
will) menjadi prioritas utama dalam manajemen pemerintahan sector publik ,
kebijakan dalam pengelolaan akan sangat berpengaruh pada keseimbangan antara
hasil penerimaan dan besarnya pembelanjaan. Dalam kaitanya peningkatan
kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten, Strategi manajemen keuangan daerah
yang ditetapkan seharusnya merupakan program bersama yang sinergi antara
legislative dan eksekutif dimana hal tersebut dapat diawali berdasarkan nilai
elastisitas PAD. Berdasarkan angka elastisitas ini, secara desk evaluation dapat
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dilakukan setting target berapa persen kenaikan PAD dari tahun satu ke tahun
selanjutnya.
Hanya saaja dalam mebreak-down target baru tersebut, karena kita
menyadari bahwa komponen PAD terdiri dari banyak elemen, maka perlu kajian
per sektor dan harus dikontekskan dengan perubahan potensi lapangan dari
masing-masing elemen tersebut. Jadi hasil desk evaluation bersifat awal/prediktif
untuk melakukan setting target riil dari kondisi lapangan.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan dalam konteks pengelolaan
keuangan publik yang lebih luas, Mardiasmo ( 2000 : 3 ) mengatakan bahwa
dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang
diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :
1. Pengelolaan keuangan daerah

harus bertumpu pada kepentingan publik

(public oriented);
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan
anggaran daerah pada khususnya;
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang
terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan
perangkat daerah lainnya;
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money,
transparansi dan akuntabilitas;
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik
ratio maupun dasar pertimbangannya;
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan
anggaran multi-tahunan;
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional;
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran
akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja
anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran
asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme
aparat pemerintah daerah;
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10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah
daerah terhadap penyebarluasan informasi.

.
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BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya , maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Potensi retribusi parkir kabupaten malang sebesar Rp 1.196.905.713,00, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.225.842.000,- maka
efektifitasnya sebesar 18,86%.
2. Potensi retribusi pasar kabupaten malang sebesar Rp 5.157.848.4000,00, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.3.499.050,- maka
efektifitasnya sebesar 67,8%.
3. Elastisitas PAD untuk daerah pada tahun 2008 sebesar 3,28 (.1) bermakna
elastis dengan tren menurun, hal itu berarti ada kerawanan kondisi karena
penurunan ini mengindikasikan kurang baiknya efektifitas penarikan PAD
4. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi peningkatan pendapatan
retribusi parkir dan pelayanan pasar berada pada kuadran 2 (dua) yang artinya
bahwa dominasi padakombinasi faktor kekuatan dan hambatan.

5.2 SARAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan , maka dapat
disampaikan saran-saran sebagai berikut.
1. Dinas Pendapatan Daerah hendaknya dalam menetapkan target disesuaikan
dengan potensi yang ada. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan
melakuakan survey lapangan secara berkala terhadap masing-masing lokasi,
baik unuk retribusi parkir ataupu pelayanan pasar.
2. Guna

meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi ini perlu dipikirkan

adanya kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan pola kerjasama yang
baru dengan pihak lain yang lebih mengedepankan akuntabilitas potensi dan
target dari parkir, tidak bersifat transaksional . Disamping itu perlu juga
menambah petugas pemungut retribusi untuk pelayanan pasar.
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3. Untuk mengefektifkan saran poin b, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan
(perda/perbup) yang spesifik, mampu mengakomodir dan maslah yang
berkembang.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemungutan pajak perlu dipikirkan
upaya-upaya untuk lebih menertibkan petugas parkir dengan seragam lengkap
dengan identitas, tidak cukup dengan rompi.
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