

ABSTRAK

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu SKPD di Kota Jayapura yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Penulisan Laporan Akhir dengan judul POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam mengelola dan berkoordonasi dengan SKPD terkait yang terlibat dengan pengelolaan potensi Retribusi Pasar di Kota Jayapura. Dalam Laporan Akhir ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif dimana Penulis dapat menggambarkan,menceritakan suatu keadaan serta permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.
Retribusi Pasar di Kota Jayapura merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Jayapura yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Kota Jayapura. 
Dalam pelaksanaannya, penerimaan  retribusi pasar di Kota Jayapura memiliki potensi yang cukup besar di Kota Jayapura namun pemanfaatannya dinilai masih  belum optimal, hal tersebut terlihat dari belum tercapainya target serta kontribusi yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan dari retribusi pasar ini belum maksimal salah satunya karena kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurang maksimalnya pemungutan dan yang mempengaruhi paling besar ialah banyak potensi sarana dan prasarana yang sudah dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Kota Jayapura masih belum dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh masyarakat. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas untuk mengkoordinir maksimalnya serapan Pendapatan Asli Daerah melaksanakan upaya pengoptimalan dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan dan perencanaan pungutan pungutan retribusi pasar, meningkatkan koorBadani dengan instansi horisontal agar pengelolaannya dapat berjalan dengan optimal kedepannya. Saran yang penulis berikan terhadap pemerintah daerah Kota Jayapura Badan Pendapatan Daerah adalah hendaknya meningkatkan tupoksi dan memperbaiki koorBadani seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota Jayapura dari hasil analisa potensi yang ada guna memaksimalkan potensi dari sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah. 
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