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Pemkab Tangerang Wacanakan Retribusi Digital di Pasar Tradisional 

 

 

(Sumber:www.kabar-banten.com) 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mewacanakan akan merubah sistem retribusi di pasar 

tradisional dari konvensional menuju digital. Hal ini sesuai dengan perkembangan perubahan 

perilaku pembayaran non-tunai (cashless). 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemkab Tangerang Tini Wartini 

mengatakan, Kabupaten Tangerang saat ini tengah dilakukan revitalisasi besar-besaran pasar 

tradisional. Dalam revitalisasi itu, pihaknya akan meniru pasar di Banyuwangi yang menerapkan 

sistem retribusi secara digital sehingga setiap transaksi di pasar tercatat secara detail. 

 

“Kami sudah diajak oleh BI (Bank Indonesia) secara de facto untuk menerapkan transformasi 

digital pasar tradisional. Periode kemarin baru (melakukan) revitalisasi pasar yaitu penataan pasar. 

Karena pasar kumuh dan kita perbaiki dulu pasar-pasar yang kumuh becek sehingga level 

marketnya naik,” ujar Tini, Jumat (29/11/2019). 

 

Selain melakukan revitalisasi pasar, kata dia, Pemkab Tangerang pun akan melakukan uji coba 

penerapan transaksi non tunai di pasar tradisional seperti yang telah dilakukan di Pasar Modern 2 

BSD City, Cisauk, Tangerang yang dibangun oleh pengembang Sinar Mas Land. 

 

“Mudah-mudahan program Bupati setelah ini, diawal 2020 kami coba buat program yang 

mempersiapkan sarana dan prasarana untuk transaksi digital di pasar tradisional,” imbuhnya. 

https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2019/11/Retribusi-ilustrasi.jpg
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Sementara itu Direktur PD Pasar Tony Wismantoro mengakui saat ini terdapat 19 pasar tradisional 

yang sedang dilakukan revitalisasi dan pelan-pelan akan mengarah menuju pasar dengan 

pembayaran non tunai. 

 

“Saya mengatakan potensi ada dan mungkin kalau teman- teman mau usaha di dunia digital kayak 

gitu silahkan saja. Kami ada data, dikembangkan bagaimana kewajiban pedagang dalam PD pasar 

untuk retribusi (digital). Dimungkinkan juga pembelanja (pembeli) bisa dengan cara yang digital. 

Kami ada datanya,” ujarnya. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar- banten.com, Pemkab Tangerang Wacanakan Retribusi Digital di Pasar Tradisional, 1 

Desember 2019. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada: 

Pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

 

Pasal 126 menyatakan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh 

pihak swasta. 

 

Pasal 127 menyatakan bahwa Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
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d. Retribusi Terminal; 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 

Pasal 129 ayat (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan 

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 129 (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan 

pihak swasta. 

 


