
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah.

Peranan yang diberikan yaitu dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana

fisik maupun subsidi langsung. Peranan lain yang tidak kalah pentingnya berupa bimbingan

teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan

memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari peranan Pemerintah ini agar mereka dapat

merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung

upaya percepatan pembangunan di daerah, serta melaksanakan secara mandiri kegiatan

pendukung lainnya.

Salah satu hal yang paling mendukung dalam melakukan suatu pembangunan di setiap daerah

yaitu diperlukannya pemasukan dana yang sesuai dengan rencana pembangunan. Oleh karena itu

di setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). PAD sendiri merupakan sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur

dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat, dapat berupa pajak dan

restribusi daerah dan lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli

Daerah dapat berupa Pajak Daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), APBN (Anggaran

Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah), dan Retribusi

daerah. Khusus yang berkaitan dengan retribusi daerah, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga)



golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu (Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011).

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Kabupaten

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan

usaha. Jenis-jenis retribusi jasa umum meliputi :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

5. Retribusi Pasar.

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

7. Retribusi kendaraan tidak bermotor.

8. Retribusi Dokumen Pelelangan.

(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011).

Restribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis

restribusi jasa usaha meliputi :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir - Retribusi Terminal.

3. Retribusi Penyedotan Kakus.

4. Retribusi Rumah Potong Hewan.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



7. Retribusi Pasar Hewan.

8. Retribusi Tempat Pelelangan Hewan.

(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011).

Retribusi Perijinan Tertentu adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan sumber

pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan

daerah. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu meliputi :

1. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Fatwa).

2. Retribusi Ijin Pendidikan Bangunan.

3. Retribusi Ijin Gangguan.

4. Retribusi Ijin Trayek.

5. Retribusi Ijin Lokasi.

6. Retribusi Ijin Usaha Film.

7. Retribusi Ijin Iklan Radio.

8. Retribusi Ijin Muat Barang.

9. Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan.

10. Retribusi Ijin Perikanana dan Kelautan.

11. Retribusi Ijin Perdagangan.

12. Retribusi Ijin Kontruksi.

13. Retribusi Ijin Usaha Industri.

14. Retribusi Dispensasi Jalan.

15. Retribusi Ijin Tanda Daftar Gudang.

16. Retribusi Ijin Tanda Daftar Perusahaan.

17. Retribusi Ijin Usaha Peternakan.



(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011).

Adapun dari berbagai macam jenis restribusi jasa umum salah satunya adalah Restribusi Parkir

di tepi jalan umum, yaitu restribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan

penyediaan tempat parkir ditepi jalan, yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan ini sesuai dengan Undang-Undang No 28

Tahun 2009, kemudian disempurnakan pada tahun 2011 yang dirangkum dalam Peraturan

Daerah No 05 tahun 2011 di Kota Bandar Lampung, yaitu tentang Restribusi Jasa Umum. Alasan

mengapa pemerintah memperbarui Perda tersebut karena untuk menetapkan tarif parkir disetiap

tempat, yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor

parkir. Hal ini dikarenakan pada Perda sebelumnya tarif parkir belum ditetapkan secara khusus.

(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011).

Tabel 1. Restribusi Parkir

No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif (Rp)
Tarif Tambahan Per Jam
(Rp)

1
Sedan, Jeep, Mini Bus,
Pick up, dan sejenisnya.

Untuk 0-1
2.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.500,-/jam

2
Kendaraan Angkutan
Barang Jenis Box

Untuk 0-1
3.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 2.000,-/jam

3 Bus, Truk dan sejenisnya.
Untuk 0-1
4.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 2.500,-/jam

4
Truk Gandeng, Trailer
Kontainer dan Alat besar
lainnya.

Untuk 0-1
5.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 3.000,-/jam



5 Sepeda Motor
Untuk 0-1
5.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.000,-/jam

Retribusi Parkir di atas merupakan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota, yang

tujuannya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan dari

pendapatan parkir ini hampir tercapai 90% sesuai dengan yang ditargetkan. UPTD Parkir

menargetkan dalam setiap bulannya menambah potensi pajak parkir. Hal ini untuk mengejar

patokan target PAD dari sektor pajak parkir pada tahun 2010 sebesar Rp 800 juta, hingga saat ini

UPTD parkir telah berhasil mempetakan 24 peluang potensi baru pajak parkir di sejumlah titik

strategis di Kota Bandarlampung. Pada ke-24 peluang penambahan titik gali pajak parkir

tersebut, 10 titik diantaranya telah menyatakan kesiapannya untuk membayar pajak parkir

(UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

Tabel 2. Pendapatan Daerah dari Sektor Parkir dari tahun 2009-2011 di Kota Bandar

Lampung.

No Tahun Target Terealisasi

1 2009 Rp. 300.000.000 Rp. 165.586.795

2 2010 Rp. 837.056.670 Rp. 920.000.000

3 2011 Rp. 1.275.500.000 Rp. 1.377.022.670

Dari data yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah dari tahun ketahun

mengalami peningkatan (UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).



Penerapan kebijakan dinaikkannya tarif parkir berdasarkan Perda No 05 Tahun 2011 di Bandar

Lampung telah muncul berbagai permasalahan. Beragam tanggapan pun muncul dari

masyarakat, yaitu berupa tanggapan positif dan negatif. Adapun tanggapan positif dari

masyarakat, mereka setuju dan tidak keberatan, karena mereka berpikir dengan dinaikannya tarif

parkir secara tidak langsung masyarakat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Tanggapan

negatif dari masyarakat adalah masyarakat beranggapan bahwa selama ini segala bentuk

peraturan dari Pemerintah yang dicanangkan belumlah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

masyarakat. Masyarakat cenderung memandang bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

tidak tertuju pada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh atas kebijakan

tersebut.

Masalah lainnya yang muncul setelah ditetapkannya Perda No 05 Tahun 2011, masyarakat

beranggapan bahwa tarif parkir yang disesuaikan terlalu tinggi namun tidak diimbangi dengan

lahan parkir yang ada.  Terlebih lagi ketika mereka menggunakan lahan parkir lebih dari 3 jam,

akan dikenakan biaya dua kali lipat bahkan lebih untuk setiap kendaraan, baik kendaraan roda

dua maupun roda empat. Hal ini yang kemudian dirasakan sangat memberatkan masyarakat.

Khususnya di Jl.Pemuda Kota Bandar Lampung yang merupakan lokasi dalam penelitian ini.

Berbagai masalah tentang kenaikan tarif parkir juga tidak hanya didasari masalah kocek yang

harus dikeluarkan. Masalah keamananpun menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan,

sehingga masyarakat tidak keberatan dan merasa nyaman untuk menitipkan kendaraan kepada

penanggung jawab jasa parkir.

Masyarakat juga mengeluhkan akan keberadaan tukang parkir serabutan yang ada di jalan raya,

merupakan masalah lainnya selain kontribusi jasa parkir yang tidak maksimal. Pada setiap toko

atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut restribusi



atau dengan kata lain pengelola pakir bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh

tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana dan

prasarana. Pemerintah harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan

parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang kenaikan parkir

yang sudah ditetapkan. Tapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan

masyarakat.  Terutama di Jl.Pemuda, area parkir sangat minim serta lahan yang diberikan

bersifat out door dan antara jalan masuk dan jalan keluar hanya satu arah. Peraturan yang dibuat

tersebut akhirnya menimbulkan kemacetan yang sangat parah.

Sedangkan di Bandar Lampung sendiri, Implementasi Perda No 05 Tahun 2011 tentang

restribusi jasa umum khususnya kenaikan Tarif Parkir, belum terlaksana secara maksimal.

Harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, Pemerintah Daerah mampu

menanggulangi masalah yang sangat melibatkan masyarakat ini. Apabila pemerintah mampu

menyesuaikan keinginan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan realisasi Perda No 05

Tahun 2011, akan terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah.

Masyarakatpun akan turut serta dalam penerapan Perda No 05 Tahun 2011 di Kota Bandar

Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu tentang banyaknya berbagai persoalan

perparkiran di Kota Bandar Lampung maka peneliti tertarik untuk menganalisis atau mengkaji

secara lebih dalam kasus perparkiran di Kota Bandar Lampung. Hal lain yang juga ingin peneliti

ketahui adalah bagaimana penerapan kebijakan tarif parkir dan tanggapan masyarakat terhadap

pelayanan jasa parkir oleh pengelola parkir, serta mengkaji bagaimana penerapan tarif parkir

dapat memenuhi harapan para pengelola parkir (pemerintah dan swasta) serta seperti apa



pengelola jasa parkir mengetahui standar pelayanan minimal yang harus di berikan kepada

pengguna jasa parkir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan pengelola jasa parkir secara umum  berdasarkan

Implementasi Perda No 5 Tahun 2011?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kenaikan tarif parkir

berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan pengelola jasa parkir secara umum

berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011?

b. Untuk mengetahui Tanggapan Masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kenaikan tarif

parkir berdasarkan Implementasi Perda No. 5 tahun 2011?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi tercapainya pengembangan

wawasan ilmu pengetahuan sosial khususnya Sosiologi Hukum yang berkaitan dengan

tanggapan masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir berdasarkan implementasi peraturan

daerah No. 5 tahun 2011.

2. Secara praktis kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:



a. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam

menyempurnakan kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan kenaikan

tarif parkir untuk menyesuaikan keinginan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

b. Juga diharapkan pemerintah dapat menanggapi dan lebih peka dengan apa yang menjadi

penyebab ketidaknyaman masyarakat, terhadap tarif parkir yang sudah di tentukan sesuai

dengan perda yang di tetapkan.


