
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Tarif Parkir

berdasarkan Perda No 05 tahun 2011 di Jl. pemuda. Dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan perda ini belum mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat

karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari

kebijakan tesebut. Gambaran yang dapat dijelaskan tentang Perda No 05 Tahun

2011 yaitu pemerintah lebih mementingkan pendapatan yang masuk ke dalam kas

daerah tanpa melihat bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Sehingga

masyarakat selalu memberikan keluhan-keluhan terhadap kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah, seharusnya sebelum pemerintah membuat suatu kebijakan

setidaknya memberikan ruan untuk masyarakat agar ikut andil dalam membuat

suatau kebijakan. Sehingga hasilnya ada timbal balik antara pemerintah dan

masyarakat. Dalam Perda No 05 Tahun 2011 ini, didalamnya tertera sangat jelas

bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jadi harusnya

di sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan Perda tersebut.

Peraturan Daerah No 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya

tentang kebijakan Tarif Parkir yang tujuannya adalah untuk meningkatkan

pendapatan daerah dalam sektor parkir, sudah mengalami peningkatan. Hal itu

terjadi karena dalam Perda No 05 Tahun 2011, pemerintah menetapkan tarif

parkir di setiap daerah yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan

pendapatan parkir, tarif parkir tersebut dinaikkan dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.500

untuk kendaraan roda dua, dan Rp 1.500 menjadi Rp 2000 untuk kendaraan roda



empat. Tarif akan meningkat sesuai dengan lamanya konsumen memakai lahan

parkir, permasalahannya adalah keadaan yang terjadi di lapangan berbeda dengan

kebijakan yang sudah dibuat. Apabila kebijakan pemerintah ditetapkan seperti

yang ada dalam Perda No 05 Tahun 2011, namun  kenyataan yang ada di lapangan

tidak seperti itu, masuk kemanakah pendapatan dalam sektor parkir tersebut.

Diterapkan dalam hal apa, timbal balik untuk masyarakat seperti apa? Apakah

sudah disesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat?.

Untuk pemerintah mungkin kebijakan ini memberikan keuntungan yang

meningkat, namun untuk masyarakat sebaliknya, masyarakat banyak memberikan

tanggapan  negatif dengan apa yang terjadi di Jl. Pemuda yang merupakan lokasi

yang ditetapkan tarif parkirnya oleh pemerintah. Masyarakat tidak puas dengan

pelayanan parkir di Jl. Pemuda, terlalu banyak kelemahan yang ada di lokasi ini.

Terutama Lahan Parkir yang sangat minim sedangkan konsumen akan semakin

betambah tiap waktu, begitu juga dengan keamanan dan kenyamanannya.

Masyarakat banyak mengeluh atas ketidaknyamanan ini, mahalnya tarif yang

ditetapkan membuat masyarakat pengguna jasa parkir tidak memiliki kepuasan,

mengapa tarif yang mahal tidak disesuaikan dengan tempat yang diberikan,

mengapa bisa terjadi? Apakah pemerintah tidak bisa membuka matanya untuk

memperbaiki hal yang menjadi masalah bagi masyarakat ini. Setidaknya

pemerintah bisa memberikan sedikit perubahan agar tidak selalu dianggap negatif

oleh masyarakat, bukan hanya berbicara namun tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memastikan bahwa Peraturan Daerah

(perda) Kota Bandar Lampung yang dibuat tidak menjadikan masyarakat



pengguna jasa parkir atau konsumen parkir merasa dirugikan dan tidak

nyaman. Dalam hal ini perlu keterlibatan semua elemen yang terkait baik itu

masyarakat, dewan, maupun dinas terkait. Dengan semangat keterbukaan dan

partisipasi akan menjadi kebijakan Pemerintah Kota didukung dan lebih

transparan dalam implementasinya.

2. Implementasi Perda No 05 Tahun 2011 ini tidak hanya berbunyi di dalam

pasalnya namun diterapkan di lapangan, sehingga masyarakat mengetahui apa

tujuan dari ditetapkannya perda tersebut. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial

antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah seharusnya memberikan

ruang untuk masyarakatnya dalam menetapkan suatu kebijakan serta dalam

pengambilan keputusan.

3. Untuk mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, pemerintah harus bisa

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti yang terjadi di Jl.

Pemuda, pemerintah bisa memberikan lahan yang sesuai agar tidak terjadi

kemacetan, adanya tanggung jawab terhadap keamanan yang harus dirasakan

oleh pengguna jasa parkir, dan memberikan pengawasan terhadap setiap

aktifitas yang terjadi di Jl. Pemuda agar tidak ada hal-hal negatif yang terjadi.

4. Kepada masyarakat umum yang mencakup pengguna jasa parkir, hendaknya

dapat ikut berpartisipasi bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

menyelesaikan masalah perparkiran, tidak hanya pemerintah yang banyak

memperbaiki apa yang menjadi persoalan dalam kasus ini, masyarakat juga

harus memiliki kesadaran dalam ikut menerapkan suatu kebijakan daerah.




