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1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menekan angka kebocoran pendapatan dari sektor retribusi, terutama retribusi 

pasar, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan sistem pembayaran retribusi 

pedagang pasar berbasis elektronik (e-retribusi pasar atau disingkat erpas). E-rpas ini 

dilaunching pertama kali di Pasar Blambangan Banyuwangi. Sistem itu merupakan bagian dari 

komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pendapatan daerah melalui 

retribusi dan berharap masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah karena uangnya 

langsung masuk ke sistem. Sistem ini dijalankan dengan cara setiap pedagang dibekali kartu 

ATM. Pedagang tinggal mengisi saldonya, lalu menggesek setiap hari di mesin EDC yang telah 

disiapkan petugas. 

Dengan adanya sistem e-retribusi pasar ini, setoran pedagang pasar yang sebelumnya 

dilakukan secara tunai kepada petugas pasar, maka setelah adanya e-retribusi pasar ini 

sebagian besar setoran pedagang dilakukan cashless melalui bank sehingga ada efisiensi 

anggaran untuk mencetak karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi, menghindari 

terjadinya kebocoran perolehan pendapatan retribusi pasar, pengenaan retribusi pasar dapat 

dilakukan setiap hari walaupun kios/los pedagang tutup serta memudahkan pengawasan 

karena setoran diupdate setiap hari dan langsung dibuatkan berita acara penerimaan e-

retribusi pasar. 

 

2. TUJUAN 

• Untuk penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi 
khususnya pendapatan dari pembayaran retribusi pasar agar lebih tertib, aman 
dan dapat dipertanggungjawabkan 

• Untuk peningkatan pelayanan kepada wajib bayar dan masyarakat dalam 
pembayaran retribusi pasar 

• Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan retribusi 
pasar 

3. MANFAAT 

• Tidak diperlukan kupon sebagai bukti pembayaran retribusi pasar sehingga 
dapat mengefisiensikan biaya 

• Mengurangi potensi fraud, aman, cepat dan mudah karena pedagang cukup 
melakukan pendebetan rekening melalui mesin EDC. 

• Bagi pedagang sistem e-retribusi bisa menghindarkan mereka dari pungutan lain 
di luar retribusi resmi yang ditetapkan Pemerintah. 

• Sistem e-retribusi juga dapat membuka akses pedagang terhadap layanan 
perbankan lainnya mulai dari transaksi perbankan maupun pembiayaan.  
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