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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Implementasi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar

Lampung sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota

Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin disini

terlaksana secara bertahap antara Dinas Pengelolaan Pasar, Kepala UPT pasar,

dan para pedagang. Komunikasi dilakukan secara langsung (face to face) yang

dinilai lebeih efektif dibandingkan melalui media cetak/elektronik. Adapun

indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu :

a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar

dalam pemberian informasi sudah berjalan dengan baik. Pemberian

informasi melalui penyuluhan, sosialisasi, rapat, diskusi dan dialog secara

langsung kepada pihak pelaksana yaitu pihak UPT mengenai sistem yang

ada di lapangan.
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b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar

pemberian informasi sudah berjalan baik. Pemberian informasi ini

dilakukan secara terperinci dan secara langsung terhadap target atau objek

sasaran. Kejelasan informasi dinilai sebagai salah satu faktor utama dalam

pelaksanaan kebijakan, dimana kejelasan akan detailnya prosedur dan

sistem yang ada di dalam pungutan retribusi pelayanan pasar ini harus

tersampaikan dengan baik agara tidak terjadi kesalahan saat

pelaksanaannya.

c. Pada indikator konsisten, dalam sistem dan prosedur sudah berjalan baik.

Pelaksannaan pungutan retribusi ini telah dilaksanakan oleh para aparat

terkait sesuai tugas dan kewenagan kebijakan. Konsistensi yang diterapkan

oleh pelaksana dan pembuat kebijakan memang diperlukan penekanan

agar para aparat mampu dan pelaksanaan berjalan sesuai sistematis. Maka

dari itu konsistensi sebaiknya perlu pemahaman yang tepat agar tidak

terjadi kesalahan dan pedoman yag ada dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam Implementasi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota

Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia (staff) saat ini belum memadai dalam pelaksanaan

pungutan retribusi pelayanan pasar. Namun pada pelaksanaan ini lebih

dominanan kepada pihak UPT sebagai pelaksana di lapangan yang lebih

berinteraksi kepada pedagang secara langsung. Pihak UPT memang harus
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lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan. Pihak UPT juga merupakan

aktor penyambung lidah informasi terkait pungutan retribusi pelayanan

pasar ini kepada pedagang.

b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas

terhadap pedagang sudah berjalan dengan baik. Namun bagi pihak

pedagang, pemberian tambahan fasilitas juga dibutuhkan bagi pihak

pedagang. Hal ini ditujukan untuk keseimbangan fasilitas yang

mendukung proses jual beli di pasar.

3. Disposisi

Disposisi dalam Implementasi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota

Bandar Lampung belum cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara

tersetruktur dan tanggung jawab dalam tugas dan pelaksan masing-masing pihak.

Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini demi

menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang dijalin harus

lebih baik agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai

tujuan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Implementasi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di

Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator yang ada sebagai berikut :

a. Pada Indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam Implementasi

Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar kebijakan ini sudah berjalan dengan
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baik. Pihak pelaksana sudah menjalankan pelaksanaan sesuai petunjuk

lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan

sistematis.

b. Pada indikator fragmantasi dalam Implementasi Pungutan Retribusi

Pelayanan Pasar ini sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya

kordinasi antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pengelolaan Pasar, Pihak

UPT dan Pedagang. Kordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar agar

menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan

beberapa saran, yaitu :

1. Perlunya peningkatan pengawasan dan pemberitahuan Informasi kepada

para pedagang untuk permasalahan bukti tanda pembayaran retribusi atau

karcis dalam setiap pembayaran pungutan retribusi.

2. Perlunya penegasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar akan

permsalahan PAD Kota Bandar Lampung yang menurun. Penegasan ini

ditujukan terhadap aktor pelaksana yang masih belum bisa bertanggung

jawab dan efektif dalam pemungutan retribusi di pasar.

3. Kesadaran yang tinggi bagi setiap pelaksana pemungutan retribusi yang

dilakukan oleh aparat terkait. Kesadaran dimaksudkan untuk permasalahan

tugas dan tanggung jawab aparat dalam pekerjaan mereka untuk tidak

mementingkan urusan pribadi mereka untuk permaslahan setoran retribusi

yang diberikan kepada Dinas Pengelola Pasar.


