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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap oleh Dinas Perdagangan telah 

dilaksanakan, namun diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar belum 

berjalan secara optimal. Pencapaian realisasi target retribusi pelayanan pasar 

pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 mengalami naik turun dan jauh 

dari target yang telah ditentukan pemerintah daerah atau dinas terkait. Hal ini 

disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan tanpa melihat kondisi 

pasar yang ada.  

2) Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pelayanan pasar 

dengan mencakup aspek kajian berupa faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber 

Daya, Sikap atau Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Faktor-faktor tersebut 

diketahui sangat berpengaruh besar dalam pengimplementasian kebijakan 

tentang pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap. 

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana 

kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap yaitu 

masih banyaknya pedagang yang belum menyadari kewajiban mereka untuk 
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membayar retribusi atau memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban 

membayar retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya, Dinas Perdagangan selaku 

pelaksana kebijakan itu sendiri yang belum maksimal dalam 

mengimplementasikan kebijakan sesuai Peraturan Daerah tentang retribusi 

pelayanan pasar. 

3) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap dari sudut pandang ekonomi politik ini 

mencakup pembahasan mengenai pembentukan hingga implementasi retribusi 

pelayanan pasar berdasarkan teori ekonomi publik, dalam hal ini berkaitan 

dengan pemerintah, DPRD, dan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Dinamika 

oposisi internal yang berlaku dalam struktur memperlihatkan aturan main 

yang berkaitan dengan tingkat kontrol atas modal sehubungan dengan 

interaksi preman, PKL, dan aparat. Interaksi kemudian membentuk simbiosis 

yang bersifat tarik menarik kepentingan dan saling memanfaatkan antara 

berbagai pihak untuk menguasai modal-modal yang tersebar dalam habitus 

kekuasaan. Dinamika tersebut dapat terlihat pada pewarisan modal-modal 

kekuasaan dari aparat berikut konsekuensi berupa akses kekuasaan preman 

secara sosial dan simbolik menjadikan preman menjadi pihak dominan dan 

disegani oleh kalangan PKL. Kemudian, mengenai peraturan daerah tentang 

retribusi pelayanan pasar juga perlu diperbarui karena dianggap sudah tidak 

sesuai. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1) Pegawai yang menjalankan tugasnya harus mempunyai sifat tegas dalam 

pemungutan retribusi tersebut. Agar pedagang disiplin dalam membayar 

kewajibannya berupa retribusi dan pendapatan pemerintah daerah dari 

retribusi pelayanan pasar meningkat. 

2) Pedagang hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar 

retribusi pelayanan pasar serta diharuskan membayar retribusi tepat pada 

waktu yang telah ditentukan. 

3) Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi mengenai kegunaan dan manfaat 

retribusi tersebut kepada masyarakat yang berdagang agar mereka 

mengetahui apa sebenarnya kegunaan dan manfaat dari pungutan retribusi. 

4) Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) diharapkan dapat segera menerbitkan 

Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Pasar dengan versi yang 

terbaru, karena perda sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai. 

5) Perlu adanya political will terhadap pemberantasan praktik suap atau korupsi 

upeti pada oknum aparat pemerintahan mulai dari tingkatan yang tertinggi. 

Hal ini dikarenakan korupsi upeti yang dilakukan oleh pejabat tinggi telah 

memberikan model bagi aparat-aparat yang berada di bawahnya. 

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, praktik pungutan liar dari 

paguyuban atas pedagang ternyata hanya merupakan bentuk adaptasi atas 

aturan main yang telah ditetapkan secara terselubung oleh pihak dominan 

yaitu aparat agar dapat menjamin eksistensi perdagangan mereka. 


