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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan 

asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax 

assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (reveneu sharing) serta bantuan keuangan 

(grant). Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu retribusi yang menunjang Pendapatan Asli 

Daerah adalah retribusi pasar. Selama ini sumbangan retribusi pasar dirasakan masih relatif kecil 

bila dibandingan dengan total dari Pendapatan Asli Daerah. Kinerja pegawai negeri sipil dalam 

era reformasi akan semakin meningkat seiring dengan berbagai jenis tuntutan pelayanan 

masyarakat yang terus meningkat. Usaha mengantisipasi dan mengeliminir tuntutan-tuntutan 

tersebut perlu adanya kinerja pegawai yang efektif yang disiplin dan profesional terhadap 

pelaksanaan tugasnya masing-masing dari setiap pegawai.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya pegawai PD Pasar Kabupaten 

Bojonegoro dalam rangka meningkatkan PAD melalui penarikan retribusi pasar. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kebijakan pengembangan pegawai 

pemungut retribusi pasar melalui pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh atau diambil 

oleh PD Pasar Kabupaten Bojonegoro. (2) Untuk mengetahui upaya yang telah ditempuh dan 

diambil oleh PD Pasar Kabupaten Bojonegoro dalam implementasi kebijakan pengembangan 

pegawai pemungut retribusi pasar melalui pendidikan dan pelatihan. (3) Untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan pengembangan pegawai pemungut retribusi 

pasar melalui pendidikan dan pelatihan. (4)Untuk mengetahui dampak yang menyertai 

implementasi kebijakan pengembangan pegawai pemungut retribusi pasar melalui pendidikan 

dan pelatihan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik 

pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Interview (2) Observasi 

dan (3) Dokumentasi.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penyimpulan dan 

verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”. Teknik ini penulis gunakan untuk menjaga validitas data sehingga hasil penelitian 

diharapkan mampu bisa menjadi lebih baik dan optimal. 

Berdasarkan uraian-uraian dan gambaran-gambaran yang telah dikemukakan, m maka 

selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 



1.Upaya internal ini dilakukan meliputi (a) Peningkatan sarana dan prasarana PD Pasar 

Kabupaten Bojonegoro. (b) Peningkatan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan pemungutan. 

(c) Peningkatan keamanan pasar. (d) mencegah kebocoran hasil retribusi. 2. Upaya Eksternal PD 

pasar yaitu dengan memperbaiki pasar yang sudah ada dalam jangka panjang yang dilakukan 

dalam bentuk pembangunan pasar baru untuk menampung para pedagang yang masih belum 

tertampung di pasar yang sudah ada 

 


