
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
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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?
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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.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Analisis Sosiologis
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Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk

perkaranya, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:46). Menurut

Azhari Irsan Saleh (1986:71) yang dimaksud dengan analisis adalah suatu langkah

terpadu dalam upaya pemecahan masalah berdasarkan sistematika dan klasifikasi

ke bagian-bagian tertentu untuk dapat membuktikan kebenaran dari realita sosial

yang terjadi secara ilmiah.

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan serta merupakan aktivitas

yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu

untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004:43)

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang

Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu langkah dalam memecahkan

permasalahan ataupun suatu peristiwa yang diperlukan pengamatan secara cermat

terhadap sebab-akibat dari suatu peristiwa, kemudian menemukan akar

permasalahan dari masalah secara ilmiah, sehingga ditemukan solusi yang tepat

sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Sedangkan sosiologis berasal dari kata dasar sosiologi. Secara harfiah atau

etimologis (definisi nominal), sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari

2 kata yaitu : Socius yang artinya teman, kawan, sahabat dan Logos yang artinya
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ilmu pengetahuan. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah

ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Sedangkan

William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah

penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi

social. Menurut J.A.A Van Doorn and C.J Lammers berpendapat bahwa sosiologi

adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses sosial,

termasuk perubahan-perubahan sosial (Soerdjono Soekanto, 2002:14)

Menurut Hassan Shadily, Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hidup

bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang

menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama,

cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Sosiologi adalah

ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi atau fenomena saat ini dalam

masyarakat, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha

mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.

Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang

untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Sebagai kesimpulan sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstak,

berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat

umum, Sedangkan yang dimaksud dengan sosiologis merupakan segala sesuatu

yang berkenaan dengan ilmu sosiologi baik berupa kajian dari suatu fenomena

sosial yang ditinjau dari sudut pandang ilmu sosiologi maupun pemahaman dari

gejala sosial yang diamati menggunakan ilmu sosiologi.
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B. Tinjauan Tentang Tanggapan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:675), tanggapan adalah Tanggapan

(penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui

beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan dalam Kamus Lengkap

Psikologi, ada beberapa pengertian tanggapan yang meliputi:

1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objekif dengan bantuan

panca indera.

2. Kesadaran dari proses-proses organis (tichener).

3. Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari

pengalaman masa lalu.

4. Variable yang mengahalangi atau ikut campur tangan, berasal dari

kemampuan organisme untuk melakukan perbedaan diantara perangsang-

perangsang.

5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung/ mengenai sesuatu (C.P.

Caplin, 1989:358).

Setiap individu dalam melakukan setiap tanggapan akan melalui tahapan-tahapan

tertentu. Menurut Jalaludin Rahmad (1994:50) proses terjadinya tanggapan adalah

sebagai berikut:

menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimuli, oleh
alat penerima atau alat indera, stimuli ini akan diubah menjadi energi syaraf
untuk ke otak, melalui proses transduksi dan, dalam otak stimuli akan
diproses sehingga individu dapat memahami dan menafsirkan pesan atau

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinyatakan bahwa proses terjadinya tanggapan

didahului oleh alat indera kemudian diproyeksikan ke otak, sehingga individu

dapat menyadari terjadinya tanggapan mencakup (input) oleh indera,
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pengorganisasian dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang terorganisir

dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku dan membentuk tanggapan.

Tanggapan adalah proses dimana seseorang menyeleksi stimulus dan

lingkungannya, mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang koheren dan

mempunyai arti. Stimulus merupakan segala sesuatu yang dapat diterima dengan

panca indera. Beberapa ahli yang membedakan antara tanggapan terhadap benda

atau disebut tanggapan dan tanggapan terhadap manusia atau tanggapan sosial.

Peneliti menggunakan teori tanggapan social menurut Nelson dan Quick sebagai

pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. Menurut Nelson dan Quick tanggapan

social adalah proses menginterpretasikan informasi-inormasi mengenai orang lain

bermakna bagi diri pemersepsi.

Kelancaran dan keberhasilan dari proses tanggapan sosial dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu:

1. apabila seseorang pemersepsi akrab dengan seseorang sehingga melakukan

observasi yang berulang-ulang untuk memastikan kesan terhadap orang yang

bersangkutan.

2. bagaimana sikap pemersepsi terhadap suatu hal dapat mempengaruhi

tanggapannya terhadap orang lain.

3. suasana hati memiliki pengaruh erat pada tanggapan seseorang.

4. seseorang dengan konsep diri yang positif cenderung untuk memperhatikan

atribusi yang positif untuk orang lain.

5. pola pikir seseorang juga dapat mempengaruhi, tanggapan sosialnya (Jalaudin

Rahmad, 1996:60).



14

Dari beberapa definisi diatas, diketahui bahwa tanggapan adalah suatu kesan yang

ditangkap dalam bentuk pendapat, pengalaman dan tafsiran mengenai suatu

aktivitas atau pendapat tertentu terhadap kenaikan tarif parkir.

C. Tinjauan Tarif Parkir

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan

yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat

Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan

dari tarif parkir dapat digunakan pendekatan menggunakan model Leviathan atau

dengan kata lain memaksimalkan penerimaan pajak.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai

alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk

membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang

perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah

yang penting.

Berdasarkan Perda No 05 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum yang

dirangkum dalam BAB I, Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang bersifat sementara. Sedangkan tarif adalah pungutan yang

dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas area yang telah

ditentukan, jadi dapat disimpulkan tarif parkir merupakan pungutan atau restribusi

bagi pengguna lahan parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berapa

besarannya. Adapun tahap-tahap yang dibutuhkan sebelum penentuan sebuah

tarif parkir adalah:
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1. Cara Penetapan tarif parkir

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan

sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota

untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan

tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu

pendapatan asli daerah yang penting

- Flat atau sama sepanjang hari, cara ini masih banyak ditemukan di kota

Indonesia, biasanya diterapkan untuk parkir di pinggir jalan.

- Berdasarkan waktu, banyak diterapkan dinegara maju berdasarkan maju,

dihitung     persatuan waktu 5, 10 atau 15 menit ataupun 1 jam. Tarif ini

masih bisa dibedakan pada jam sibuk dikenakan tarif yang lebih tinggi

dan lebih rendah di luar jam sibuk ataupun pada akhir minggu di

kawasan perkantoran.

- Berdasarkan zona, biaya tarif berbeda menurut zona, zona pusat kota

merupakan zona dimana tarif yang ditetapkan paling mahal

- Tarif postal, merupakan tarif yang besarannya tergantung waktu dengan

tarif minimal tertentu, misalnya Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan

kemudian setiap jam atau bagian jam berikutnya ditambah Rp 1.000.

2. Dasar penetapan pungutan parkir

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
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penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap

penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan

Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan

kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju

inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan

tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun.

D. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab (1991:123) dijelaskan

bahwa:

kebijakan Negara jangan hanya menyoroti dari prilaku dari lembaga-
lembaga administrasi atau badan yang bertanggung jawab atas program
dan pelaksanaannya, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat
berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan social yang langsung atau
tidak langsung  berpengaruh terhadap prilaku dari berbagai pihak yang
terlibat dalam program, dan akhirnya membawa dampak (yang diharapkan

Masih mengenai implementasi kebijakan Solichin Abdul Wahab (1990:155)

menyatakan bahwa:

-kebijakan tertentu
sebagai berkah, oleh kelompok dalam masyarakat yang sama mungkin

Dalam penelitian ini yang dimaksud implementasi kebijakan adalah pelaksanaan

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kelompok, kekuatan politik, ekonomi
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dan sosial di dalam masyarakat baik membawa dampak yang diharapkan ataupun

yang tidak diharapkan.  Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertin

yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan disisi lain,

implementasi dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil (Winarno,

2002:101). Kemudian Van meter dan Van Horm yang dikutip oleh widodo

(2001:191-192) secara lebih spesifik mendefinisikan implementasi kebijakan

sebagai suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun

individu (atau kelompok swasta), yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-

keputusan menjadi pola-pola.

E. Tinjauan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah

Wahab (1997:115) mengatakan bahwa Kebijakan daerah adalah keputusan-

keputusan yang mengikat bagi sebuah daerah pada tataran strategis atau bersifat

garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas daerah, sebagai keputusan yang

mengikat sebuah daerah maka kebijakan daerah haruslah dibuat oleh otoritas

politik. Otoritas politik yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau

orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas

nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan daerah akan dilaksanakan oleh

administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi Pemerintah Daerah. Fokus

utama kebijakan daerah dalam Negara modern adalah pelayanan masyarakat, yang
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merupakan segala sesuatu yang bias dilakukan oleh Negara untuk

mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak.

Kebijakan daerah pada dasarnya adalah merupakan keputusan-keputusan yang

mengikat bagi sebuah daerah pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang

dibuat oleh pemegang otoritas daerah dan merupakan upaya untuk memecahkan,

mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan

yang terarah. Sebagai keputusan yang mengikat sebuah daerah, maka kebijakan

daerah haruslah dibuat oleh otoritas politik yakni mereka yang menerima mandate

dari public atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan unuk

bertindak atas nama rakyat banyak.

Secara ideal proses pembuatan kebijakan adalah merupakan hasil dari dialog dan

negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sehingga kebijakan tidak

bersifat satu arah, atau dengan kata lain pembuatan kebijakan harus bersifat

partisipatif. Hal ini didasari pemikiran bahwa kegagalan dari implementasi

kebijakan selama ini, salah satu sebabnya karena cenderung mengabaikan

stakeholders lain tanpa adanya komunikasi dan negosiasi dalam melaksanakan

kebijakan, sehingga akibatnya kebijakan banyak mengalami penentangan dan

penolakan dari berbagai pihak.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan diartikan sebagain proses yang

melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan,

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam

pembuatan kebijakan berada pada urutan yang sangat tinggi dalam agenda

desentralisasi, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 18/1997 , UU No. 34/2000,

UU No. 41/1999, UU No.10/2004, dan UU No. 32/20043. Ini berarti bahwa
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undang-undang harus menjamin partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi

masyarakat diharapkan:

1. Kebijakan daerah didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan

masyarakat. Berbagai kebijakan atau peraturan akan lebih sesuai dengan

kenyataan dan lebih mungkin memenuhi harapan-harapan masyarakat lokal.

2. Mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi kebijakan atau peraturan

dan bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat akan cenderung lebih patuh

terhadap peraturan yang pembuatannya melibatkan mereka secara aktif.

3. Memberdayakan Pemerintah Daerah untuk mendemonstrasikan proses

pembuatan kebijakan dan lebih bertnggung jawab kepada pemilih mereka.

Konsultasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, seperti universitas,

Dalam penyusunan kebijakan daerah,partisipasi dikatakan optimal bila

masyarakat terlibat secara aktif dari awal proses penyusunan hingga peraturan

daerah itu disahkan menjadi suatu produk hukum. Hal ini dapat dilakukan bila

masyarakat dan lembaga legislasi, DPRD harus mau untuk menyerap aspirasi

sebanyak-banyaknya dari masyarakat (selain menyerap masukan dari inisiatif

anggota DPR atau masukkan dari Pemda) untuk bahan penyusunan kebijakan

daerah. Semua aspirasi dicatat dan didokumentasikan dengan baik, sehingga bisa

melahirkan suatu kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terminologi kebijakan daerah mengarah pada serangkaian peralatan pelaksanaan

yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan sebuah daerah, mencakup

aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan daerah sendiri bias
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dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evalusi

kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bias

menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan Negara kepada amanat rakyat yang

berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda

kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan pada prioritasnya,

dapatkah sebuah daerah member masukan yang berpengaruh terhadap isi

kebijakan daerah tersebut yang akan dilahirkan. Begitu juga tahap pelaksanaan,

dapatkah masyarakat mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah

tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan

masyarakat atas suatu kebijakan dan berpengaruh secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan daerah ini harus diturunkan dalam serangkaian

petunjuk  pelaksanaan dan petunjuk yang berlaku internal dalam birokrasi.

Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar

pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang

menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga

bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat Pemerintah (Negara)

sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik

pada kebijakan daerah mendekatkan kajian politik pada adminstrasi Negara,

karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan

evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya.

F. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05

Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di

Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara

sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota

Bandar Lampung secara berkesinambungan. Peraturan Daerah tentang Retribusi

Jasa Umum, dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan, sedangkan Wajib Restribusi Jasa Umum adalah orang

pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Jasa Umum. Dan Subjek Retribusi ini adalah orang pribadi

atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang

disediakan oleh pemerintah daerah (Peraturan Daerah Kota Bandar  Lampung No

05 Tahun 2011).

Menyangkut tentang peraturan kenaikan Tarif Parkir, Pemerintah Kota Bandar

lampung mengeluarkan UPTD-PERPARKIRAN yang dijelaskan dalam Peraturan

Daerah No. 5 tahun 2011. Pada dasarnya Prinsip dan Sasaran dalam penetapan

retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektifitas

pengendalian atas jasa pelayanan tersebut. khususnya yang tercantum didalam

BAB VIII antara lain:

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
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Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum

yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan

pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dua zona.

(3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tingkat

kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.

(4) Pengatura lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi

dan/atau Badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang

ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27
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Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur

berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekuensi Waktu Pemakaian

Tempat Parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

(1) Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum

ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan/ atau durasi berlangganan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif

progresif atau membayar secara berlangganan.

(3) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.

(4) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan

memerhatikan prinsip dasar retribusi.

Dibawah ini merupakan Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

No 05 Tahun 2011, tentang struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir

ditepi jalan umum :
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STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DITEPI JALAN UMUM

Tabel 3. Retribusi Parkir Pada ZONA I

No Jenis Kendaraan
Bermotor Tarif (Rp) Tarif Tambahan Per

Jam (Rp)
1. Sedan, Jeep, MiniBus,

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
1.500,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.000,-/jam

Table 4. Retribusi Parkir Pada ZONA II

No.
Jenis Kendaraan

Bermotor
Tarif (Rp) Tarif Tambahan Per

Jam (Rp)
1. Sedan, Jeep, MiniBus,

Pick up, dan sejenisnya
Untuk 0-1

2.000,-/ 1 jam pertama
Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.000,-/jam

2. Kendaraan Angkutan
Barang Jenis Box

Untuk 0-1
3.000,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.500,-/jam

3. Bus, Truk dan sejenisnya Untuk 0-1
4.000,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 2.000,-/jam

4. Truk Gandeng,Trailer
Kontainer dan Alat besar
lainnya.

Untuk 0-1
6.000,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 3.000,-/jam

5. Sepeda Motor Untuk 0-1
1.000,-/ 1 jam pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 500,-/jam

Tabel 5. Retribusi Parkir Berlangganan

No. Jenis Kendaraan Bermotor Tarif  Perbulan

1. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup,
dan sejenisnya Rp. 60.000/tahun

2. Kendaraan angkutan barang
jenis box

Rp. 90.000/tahun
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3. Sepeda Motor Roda 2 Rp. 30.000/tahun

G. Tinjauan Sosiologi Hukum

Soerjono soekanto, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu

pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada

hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-

faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok sosiologi hukum)

Satjipto rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomen

hukum dengan mencoba keluar dari batas-batas peraturan hokum dan

mengamati hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam

masyarakat.

Soetandyo wignjosoebroto, sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi

yang memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum sebagaiman terwujud

sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

(hukum; paradigma metode dan dinamika masalahnya).

Perkembangan Sosiologi Hukum di awali oleh Anzilloti pada Tahun 1882 yaitu

yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga

dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum,

Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum

yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan yang lebih diatas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah

adalah Putusan Peradilan dan diatasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan
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dan diatasnya lagi adalah Konstitusi dan diatasnya lagi adalah Grundnorm yaitu

dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu obyek pembahasan

didalam sosiologi hukum. Demikian dalam upaya pembangunan sistim hukum

harus memperhatikan Konsitusi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat,

karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak sejalan

dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maka dapat

dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan dengan

efektif.

Dalam kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat adanya

perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, dimana standar dan nilai-nilai

kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan

tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat

seperti pencurian, perjinahan hutang piutang dan lain-lainnya. Fungsi hukum yang

dimaksud adalah penerapan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan

masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum berfungsi untuk

mempertahankan eksistensi kelompok tersebut. Sosiologi hukum sebagai sosial

kontrol terhadap berbagai perundang-undang dan perda baik yang dibuat oleh

Pemerintah maupun Parlemen, terkadang berbagai perundang-undangan dan perda

sering bertentangan dan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat dan

hukum yang hidup didalam masyarakat, sebagai akibatnya peraturan perundang-

undang tersebut tidak efektif didalam pemberlakuannya.

Pemahaman bekerjanya hukum dalam masyarakat harus melihat kegunaan dan

manfaat dari fungsi hukum didalam masyarakat, dari sudut pandang yaitu Fungsi

hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, Fungsi hukum sebagai alat



27

untuk mengubah masyarakat, Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, Fungsi

hukum sebagai instrumen politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 merupakan Peraturan Daerah yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan meningkatkan pendapatan daerah,

masyarakat merupakan sumber dimana PAD bisa ditingkatkan, tentunya sesuai

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak terjadi hilangnya

kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah, dan hukum sebagai sosial

kontrol terhadap berbagai perundang-undang dan perda baik yang dibuat oleh

Pemerintah maupun Parlemen. terkadang berbagai perundang-undangan dan perda

sering bertentangan dan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat dan

hukum yang hidup didalam masyarakat, sebagai akibatnya peraturan perundang-

undang tersebut tidak efektif didalam pemberlakuannya.

Agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah terhadap

kebijakan yang dibuat, peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan hukum

yang berlaku dimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol di masyarakat,

Sehingga ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam interaksinya.

H. Kerangka Berpikir

Menurut (Budi K dan M. Basrowi, 2006) kerangka pikir adalah penjelasan

sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan atau penjelasan

sementara yang merupakan argumentasi dalam perumusan hipotesis. Berkaitan

dengan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Tanggapan

Masyarakat Terhadap Kenaikan Tarif Parkir berdasarkan Implementasi No. 5

tahun 2011.
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Satu lagi kebijakan pemerintah yang kurang esensi telah muncul. Pemerintah Kota

Bandar Lampung akan merevisi tarif parkir alias menaikkan tarif parkir.

Alasannya adalah untuk menambah pendapatan daerah, seharusnya sebelum

diputuskannya suatu kebijakan harusnya sudah ada tinjauan langsung kedaerah-

derah yang akan dikenakan tarif parkir, jadi tidak hanya daerah-daerah tertentu

yang dikenakan tarif parkir sesuai perda yang telah dibuat, karena masih banyak

daerah yang tarif parkirnya tidak sesuai dengan perda yang sudah ditentukan.

karena bila tujuan nya untuk menambah pendapatan daerah juga harus mangetahui

bagaimana pendapat publik, sehingga masyarakat pun tidak banyak memberi

tanggapan yang negatif kepada pemerintah dan mengetahui tujuan dan manfaat

nya dengan jelas.

Memang perlu diadakan perbandingan terhadap sebuah kebijakan, sebagai

benchmark untuk para pembuat kebijakan. Tapi yang perlu diingat dari sebuah

perbandingan adalah jangan membandingkan secara sebagian, Jangan hanya

membandingkan tarif parkirnya, tanpa membandingkan pelayanan publiknya.

Seharusnya parkir itu tidak memberatkan masyarakat, tapi kenyataan tarif parkir

dianggap memberatkan masyarakat. alasannya, apabila mereka sedang ada

keperluan di toko-toko tertentu, namun beberapa kali juga mereka harus

mengeluarkan biaya parkir, khususnya pengendara mobil dan lahan parkir pun

tidak memberikan kepuasan kepada mereka, karena lahan nya yang tidak luas.

Mengapa harus ada perbandingan , seharusnya lahan parkir sangat memadai dan

cukup, aturan perparkiranpun juga sangat baik dan aliran dana parkirpun jelas

dipergunakan untuk pemerintah dalam melayani publik. Sehingga ada timbal balik

antara pengorbanan rakyat dalam biaya parkir dengan pelayanan parkir yang
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didapatkan oleh rakyat. Contohnya di Negara Amerika terdapat sebuah

perusahaan yang bergerak dibidang perparkiran, mereka memberikan fasilitas-

fasilitas yang mampu memberikan kepuasan kepada pengguna parkir. Salah

satunya mereka menciptakan mesin untuk pembayaran parkir, hal itu ternyata

mampu mendongkrak penggelapan uang parkir. Seharusnya pemerintah melihat

sisi positif hal ini sebagai pembelajaran, karena sebagian besar lahan parkir

dikelola oleh swasta, pengawasan terhadap dana parkir yang masuk ke kas

daerahpun sangat diragukan kebenaran dan kejujurannya. Masih banyak pungutan

biaya parkir liar yang tidak masuk kas daerah. Sebagai contoh, sering sekali kita

dalam membayar parkir tidak mendapatkan struk parkir sebagai bukti kita telah

membayar parkir. Seharusnya fakta yang terjadi di lapangan menjadi pelajaran

bagi pemerintah, agar tidak selalu mementingkan kebijakan yang dibuat hanya

sepihak. Tanpa memandang bagaimana akibat yang akan terjadi setelah kebijakan

tersebut diputuskan.

Pemerintah daerah memang perlu untuk mencari sumber dana bagi APBD,

silahkanlah perbaikan regulasi parkir dan pengawasannya. Sehingga jika hal

tersebut dilakukan dengan baik pendapatan daerah dari parkir akan naik lebih dari

50%. Jangan mencari jalan pintas dengan menaikkan tarif parkir. seharusnya

pemerintah kota Bandar lampung menyesuaikan dan harus mampu menepati apa

yang menjadi tujuan dari visi dan misi sebelumnya untuk memberikan

kesejahteraan bagi publik sehingga tidak hanya mengumbar janji namun tidak

mementingkan keadaan masyarakat.
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Gambar I : Skema Kerangka Pemikiran

Menerima Menolak

Implementasi Peraturan
Daerah Kota Bandar
Lampung No.5 tahun
2011

Pelaksanaan Standar
Pelayanan pengelola
parkir terhadap
pengguna jasa parkir

Tanggapan masyarakat
pengelola parkir
terhadap pelayanan jasa
parkir berdasarkan
implementasi perda no
5 tahun 2011



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, yang objeknya adalah manusia

atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia, karena dengan pendekatan ini

peneliti dapat menjajaki lebih mendalam objek yang akan diteliti. Tipe penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Bodgan dan Taylor, seperti dikutip Lexy J. Moelong mendefinisikan metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Selain itu menurut S. Nasution (1996 : 20), penelitian kualitatif dapat disebut juga

penelitian naturalistik karena penelitian kualitatif melakukan natural setting atau

situasi wajar (alami) tanpa manipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Lexy J.

Moelong (1999 : 7) juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif menyusun

desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, sehingga

tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga

tidak dapat diubah lagi.

dikutip Peneliti bermaksud untuk mengatahui secara detail dan memadai

mengenai tanggapan dari masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir berdasarkan

implementasi perda No. 5 tahun 2011. Tipe penelitian ini untuk menggambarkan
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suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam suatu deskripsi, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta. Sehingga penelitian ini menggambarkan,

menjelaskan dan memaparkan bagaiamana tanggapan dari masyarakat terhadap

kenaikan tarif parkir berdasarkan implementasi perda No. 5 tahun 2011

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam peneltian kualitatif dinamakan fokus. Menurut Lexy J. Moleong

(2006:63), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan, agar tidak

dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data

tersebut menarik.

Fokus penelitian dipandang penting karena dengan adanya fokus penelitan akan

membatasi studi yang diteliti, dan membahas studi yang dilakukan memiliki

peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Milles

dan Huberman (1992 : 60) mengemukakan bahwa:

kemanfatannya sebagai reduksi data ang sudah diantisipasi. Ini merupakan
bentuk praanalisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan yang
memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari

Oleh karena itu pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapaat

membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya, sehingga hanya akan ada

beberapa hal atau aspek yang dapat diarahkan sesuai dengan tema yang telah

ditentukan sebelumnya.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan pengelola parkir terhadap para

pengguna jasa parkir
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2. Tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap jasa pelayanan parkir

yang diberikan oleh pengelola parkir berdasarkan implementasi perda no 5

tahun 2011

Adapun Tanggapan Negatif Masyarakat yaitu masyarakat memiliki persepsi

bahwa kenaikan tarif parkir ini tidak disesuaikan dengan area pakir yang

disediakan, sehingga mereka tidak mendapatkan kenyamanan dan kepuasan

sebagaimana yang diharapkan oleh mereka. adapun tanggapan lainnya yaitu

masyarakat mengeluh ada petugas yang sembarangan memungut uang parkir,

sedangkan di area tersebut tidak diperlukan tukang parkir. Sedangkan Tanggapan

Positif Masyarakat adalah masyarakat berpikir bahwa selain keamanan yang

mereka rasakan, secara tidak langsung dengan tarif parkir yang sudah ditentukan

oleh pemerintah ini, mereka dapat membantu pemasukan daerah yang nantinya

bisa membantu untuk perkembangan daerah Kota Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Pelimilihan lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dan

menentukan data yang diambil, maka lokasinya harus dipertimbangkan dengan

baik sesusai masalah yang akan diteliti agar dapat diperoleh data atau informasi

yang valid. Dalam penelitian ini, Lokasi yang dipilih berlokasi di jalan Pemuda

Kota Bandar Lampung Kelurahan Gunung sari Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena banyaknya persoalan

tentang perparkiran terutama tentang jasa pelayanan parkir oleh pengelola parkir

terhadap pengguna jasa parkir dan kenyamanan area parkir yang tidak

diutamakan. Area parkir yang disediakan sangat minim sehingga timbul
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pernyataan-pernyataan yang beragam dari masyarakat yang menggunakan jasa

parkir.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali

dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan

dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari

fakta yang sebenarnya dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan

maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data tersebut

bersumber dari dokumentasi dan arsip-arsip.

E. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman

tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi informan atau anggota tim

penelitian walaupun hanya bersifat informal. (Moloeng, 1989:132).

Moleong (2002:90) dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan

informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal

ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh

peneliti.

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang

perlu dipertimbangkan, yaitu :
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1. Informan yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan

aktivitas  yang menjadi sasaran penelitian.

2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian

3. Mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk

dimintai keterangan

4. Infoman yang berada pada sasaran penelitian.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling

untuk pengelola parkir yakni dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dan teknik eksidental untuk pengguna jasa parkir. Berikut

kriteria-kriteria informan yang ditentukan dalam penelitian ini :

1. Masyarakat yang merupakan pengguna/ konsumen jasa parkir yang

menggunakan lahan parkir di Jl. Pemuda.

2. Penjaga Pos di Jl. Pemuda yang merupakan pengelola parkir

3. Tukang Parkir liar, atau dengan kata lain tukang parkir bayangan (tidak

resmi) yang ada di Jl.Pemuda

Berdasarkan kriteria diatas, maka dipilih 3 orang pengguna jasa parkir di Jl

Pemuda. Kemudian  1 orang petugas/penjaga pos serta 1 orang tukang parkir tidak

resmi yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penilitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut:
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1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk

mendapatkan data atau gambaran yang jelas sehubungan dengan masalah

yang diteliti.

Data hasil observasi menjadi data penting karena:

1. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks

dimana suatu hal yang diteliti ada atau terjadi.

2. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi

pada penemuan daripada pembuktian, dan mempertahankan pilihan

untuk mendekati masalah secara induktif.

3. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh partisipan

atau subjek penelitian sendiri kurng disadari.

4. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal

yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian

secara terbuka dalam wawancara.

5. Observasi memungkinkanpeneliti bergerak lebih jauh dari persepsi

selektif yang ditampilkan subjek penelitian atau pihak-pihak lain.

6. Observasi memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap intospektif

terhadap penelitian yang dilakukannya.

Data hasil penelitian menjadi penting karena peneliti akan mendapatkan

pemahaman yang lebih baik tentang konteks dimana hal itu terjadi. Peneliti

akan dapat bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian

dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.

2. Wawancara
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Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan kepada

catatan-catatan yang terdokumentasi (otentik) dan dinilai berkaitan dengan

penelitian ini.

Alasan-alasan penggunaan metode dokumentasi di dalam penelitian ini

adalah:

a. Sesuai dengan penelitian kualitatif

b. Dapat digunakan sebagai bukti pengajuan

c. Merupakan sumber yang stabil

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah

melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Tahapan pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti ulang data yang

diperoleh, yaitu kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, serta

kesesuaianantara jawaban satu dengan yang lain, serta apakah ada kekurangan

data/tidak sesuai dengan pokok permasalahan.
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2. Klasifikasi Data

Yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan

atau pokok permasalahan yang telah disusun.

3. Penyusunan Data

Yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata urutan yang telah

diterapkan sehingga mudah dianalisis.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga

dapat dengan mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisa data menurut M. Nasir (1999 : 419) adalah suatu kegiatan

mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi data serta menyingkatkan

data sehingga mudah untuk dibaca. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis

dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisa

data kualitatif menurut Milles dan Huberman (1992:16-19) meliputi tiga

komponen analisa yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

data-data tertulis di lapangan.. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,membuang yang tidak
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perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat

ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat

melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkat menggolongkan

kedalam suatu pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya, dan kecocokan, yang

merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas

kebenarannya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah

Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan

di Bambu Kuning (Kampung Kaliawi). Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1982 tentang

perubahan batas willayah kotamadya DATI II Tanjungkarang-Teluk Betung

Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdiri sendiri dengan pusat pemerintahannya

di Tanjungkarang yang terdiri dari 10 kelurahan yaitu Tanjungkarang, Kaliawi,

Pasir Gintung, Gunung Sari, Penengahan, Pelita, Gotong Royong, Enggal, Kelapa

Tiga dan Durian Payung. Selanjutnya berdasarkan surat gubernur KDH TK I

Lampung No. 6 /185.B.III/HK/1988 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota

Bandar Lampung maka Kecamatan Tanjungkarang Pusat bertambah 1 (satu)

kelurahan yaitu kelurahan  Palapa yang merupakan pemekaran dari Kelurahan

Durian Pauyung dan sampai saat ini kelurahan Palapa merupakan pusat

pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Dari sejak terbentuknya Kecamatan Tanjungkarang Pusat dari tahun 1982 sampai

saat ini, telah mengalami beberaapa kali pergantian Camat Kepala Wilayah

Kecamatan antara lain:

1. Januari 1982 sampai dengan Oktober 1987 : Drs. Helmi Masri

2. Oktober 1987 sampai dengan Agustus 1989 : Drs. Abdi Kirom

3. Agustus 1989 sampai dengan Januari 1994 : Drs. Zulkifli Husin
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4. Januari 1994 sampai dengan September 1998 : Darwin Djafri, SH

5. September 1998 sampai dengan November 2000 : Drs. Somad Raku

6. November 2000 sampai dengan Desember 2003

7. Desember 2003 sampai dengan Agustus 2005 : Drs. Pamuji. AR

8. Agustus 2005 sampai dengan Mei 2006 : Drs. Emil Riadi

9. Mei 2006 sampai dengan Juli 2009 : Dra. Bayana, M.Si.

10. Juli 2009 sampai dengan Februari 2011 : Mukafie Siradj, SH

11. Februari 2011 sampai dengan sekarang : Dra. Maryamah

B. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada 5 -5

. Dengan kawasan pemukiman 69,72% dan

luas wilayah 658 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan tanjung Karang Timur

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat

Wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat terdiri dari 11 Kelurahan, yang

meliputi:

Tabel 6. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2010

No Kelurahan Luas (Ha) Jumlah Lk Jumlah RT
1 Tanjungkarang 28 3 17
2 Kaliawi 72 3 41
3 Palapa 33 2 19

Tabel 6. Lanjutan

4 Durian Payung 109 2 24
5 Penengahan 52 3 21
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6 Gunung Sari 21 2 16
7 Enggal 74 2 23
8 Pelita 30 2 18
9 Gotong Royong 42 2 17
10 Pasir Gintung 30 2 20
11 Kelapa Tiga 167 3 37

Jumlah 658 26 256
Sumber : Data Monograpi Kelurahan

C. Kondisi Topograpi

Kecamatan Tanjungkarang Pusat terletak pada kemiringan lereng 0-20% dan

ketinggian 100 sampai 500 m diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri

dari dataran dan daerah perbukitan yaitu Kelurahan Durian Payung dan Kelurahan

Gunung Sari. Dataran Kecamatan Tanjungkarang Pusat dialiri oleh Sungai Way

Awi, Way Simpur dan Way Penengahan yang mengalir di Kelurahan Kepala Tiga,

Kaliawi, Pasir Gintung dan Kelurahan Penengahan.

D. Kondisi Demografis

Penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat sangat padat dari hasil pendataan

akhir tahun 2010 jumlah penduduk 83.657 jiwa dengan kepadatan rata-rata 110

jiwa/ha jumlah penduduk perkelurahan menurut jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2010

No Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kaliawi 7.420 7.270 14.690
2 Enggal 3.407 3.436 6.843
3 Pasir Gintung 3.478 3.555 7.033
4 Durian Payung 4.490 4.325 8.752
5 Pelita 2.604 2.657 5.261
6 Gunung Sari 2.010 2.210 4.220

Tabel 7. Lanjutan

7 Gotong Royong 2.536 2.451 4.987
8 Palapa 2.721 2.897 5.618
9 Kelapa Tiga 6.475 6.606 13.081
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10 Tanjungkarang 2.603 2.375 5.328
11 Penengahan 3.894 3.986 7.880

Jumlah 41.662 42.035 83.657
Sumber : Data Monograpi Kelurahan

E. Kondisi Sosial Budaya dan Politik

1. Sosial Budaya

a. Pendidikan

Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga merupakan salah satu pusat kegiatan

pendidikan dengan jumlah sekolah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah sekolah yang terdapat di Kecamatan Tanjungkarang Pusat

No Nama Sekolah Jumlah
Sekolah

Jumlah Murid
(orang)

Jumlah Guru
(orang)

1 TK 12 1.225 86
2 SD Negeri 21 9.990 334
3 SD Swasta umum 5 650 60
4 SD Swasta Islam 1 95 5
5 SD Swasta katolik 2 360 68
6 SMP Negeri 5 4.105 304
7 SMP Swasta umum 6 3.100 293
8 SMP Swasta Islam 5 600 73
9 SMP Swasta Katolik 2 500 55
10 SMU Negeri 3 2.960 102
11 SMU Swasta Umum 7 1.810 165
12 SMU Swasta Katolik 3 950 63
13 SMK Negeri 1 120 25
14 SMK Swasta 1 160 20
15 Akademi Swasta 1 420 25
16 P.Tinggi Swasta 1 500 20

Jumlah 76 27.545 1.698
Sumber : Data Monograpi Kelurahan

Tabel 9. Jumlah Penduduk Tanjungkarang Pusat Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

No Pendidikan Jumlah ( jiwa)
1 Sarjana 4.491
2 Sarjana Muda 3.421
3 SLTA 25.980
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4 SLTP 16.381
5 SD 16.651
6 TK 5.504
7 Belum Sekolah 9.219
8 Buta huruf 329
9 Tidak Sekolah 38

Jumlah 82.014
Sumber : Data Monograpi Kelurahan

Tabel 10.  Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat Berdasarkan
Agama

No Agama Jumlah (jiwa)
1 Islam 71.386
2 Katolik 3.613
3 Protestan 2.904
4 Hindu 2.774
5 Budha 1.334

Jumlah 82.014
Sumber : Data Monograpi Kelurahan

b. Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang

kependudukan selain pertumbuhan penduduk yang harus dikendalikan juga terus

ditingkatkan pembinaannya untuk mewujudkan keluarga yang ideal dan sejahtera.

Selain itu juga untuk peningkatkan keluarga melalui pelaksanaan program

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

- Program Keluarga Berencana

- Program bantuan Raskin

- Program kegiatan PKK

- Program pemberian Jaminan Kesehatan

c. Pariwisata

Sektor pariwisata di wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat cukup berpotensi

menunjang kegiatan kepariwisataan Kota Bandar Lampung. Hal ini banyak
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didukung oleh sarana pariwisata di wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat

seperti hotel, rumah makan dan sarana olahraga.

Sarana Penunjang Pariwisata di Kecamatan Tanjungkarang Pusat antara lain:

Tabel 11. Jumlah Prasarana di Kecamatan Tanjungkarang Pusat

No Prasarana Jumlah
1 Sarana Olahraga/seni 7
2 Hotel melati 11
3 Rumah makan/restoran 72

Jumlah 90
Sumber: Monograpi kelurahan

2. Sosial Ekonomi

Kecamatan Tanjungkarang Pusat merupakan jantung kota Bandar Lampung.

Selain merupakan pusat perdagangan umm, jasa umum dan juga merupakan pusat

kegiatan perekonomian yang secara ekonomis menguntungan bagi pertumbuhan

ekonomi kota Bandar Lampung.

Letaknya yang strategis di pusat kota menjadikan daerah ini sebagai salah satu

pusat kegiatan perekonomian dengan di dukung oleh banyaknya pasar yaitu Pasar

Induk Tamin, Pasar Pasir Gintung, Pasar bamboo Kuning dan Pasar Bawah. Serta

pusat-pusat pertokoan mall dan supermarket yaitu: Artomoro, Ramayana, alfa,

Simpur Center dan Mall Kartini, yang dapat meembuka lapangan usaha dan

menyerap tenaga kerja.

F. Pemerintahan

Sesuai dengan keputusan Walikota Bandar Lampung No. 28 tahun 2001.

disebutkan bahwa pemerintah kecamatan mempunyai tugas pokok menjalankan

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota,



46

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan

kemasyarakatan kecamatan.

G. Potensi Perekonomian

1. Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat mengalami

pertumbuhan ang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari makin bertambahnya

pusat-pusat pertokoan mall, dan supermarket yang dapat memberikan kontribusi

terhadap PAD Kota Bandar Lampung. khususnya sektor pajak dan retribusi

daerah didapat dari sektor parkir, PBB, PPI, dan Bea SITU. Laju pertumbuhan

ekonomi tersebut dapat meningkatkan lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan daerah dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang memberikan

kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebagian

diperoleh dari penerimaan PBB yang semakin tahun kian meningkat, hal ini

dikarenakan dari nilai jual objek pajak yang terus meningkat harga jualnya

sehingga dapat memberikan income bagi Kota Bandar Lampung.

3. Retribusi Kartu tanda Penduduk (KTP)

Salah satu potensi yang menunjang PAD Kota Bandar Lampung dari kecamatan

Tanjungkarang Pusat adalah penerimaan dari kartu tanda penduduk (KTP).

Realisasi dari penerimaan KTP Kecamatan Tanjungkarang Pusat tahun 2010

sebagai berikut:
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- Target : Rp. 78.009.710

- Realisasi : Rp. 55.978.950

Prosentase : 71,76%

H. Permasalahan Umum di Kecamatan Tanjungkarang Pusat

Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah pusat kota Bandar lampung berdasarkan

rencana tata ruang wilayah. Kecamatan Tanjungkarang Pusat merupakan bagian

wilayah kota (BWK) E yang mempunyai fungsi sebagai perdagangan umum dan

jasa umum, sebagai pusat kota Kecamatan tanjungkarang Pusat tidak terlepas dari

permasalahan yang dihadapi pada umumnya, diantaranya:

- Kemacetan lalu lintas

- Anak Jalanan (anjal)

- Penataan Lingkungan Dan Persampahan

- Kebersihan

Berdasarkan data diatas terlihat gambaran jelas tentang Kecamatan

Tanjungkarang Pusat. dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, jumlah penduduk

di Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah 83.657 jiwa, dimana banyaknya

penduduk terdiri dari 11 Kelurahan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Dari 11

kelurahan tersebut yang khusus menjadi fokus Penelitian adalah Jl. Pemuda di

Kelurahan Gunung Sari yang dideskripsikan sebagai berikut :

Kelurahan Gunung Sari yang terletak di Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah

Kelurahan ini sebagai salah satu pusat bisnis Kota Bandar Lampung yang

memiliki banyak kegiatan bidang ekonomi, Kesehatan dan sejarah. Kantor

kelurahannya berada di Jalan Teuku Umar No. 4 (di samping kantor Koramil,
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Bandar Lampung). Kantor kelurahan berada di lantai II. Sedangkan di lantai

pertama terdapat satu-satunya fasilitas pendidikan yang dimiliki kelurahan ini,

yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gunung Sari.

Salah satunya di Jl. Pemuda yang merupakan salah satu dari Pusat Bisnis yang ada

di Kota Bandar Lampung. Daerah ini merupakan tempat yang khusus diberikan

oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, daerah ini berada di

tengah kota sehingga sangat strategis untuk dijangkau oleh masyarakat. Daerah ini

disebut sebagai Pusat Bisnis karena terdapat pasar swalayan seperti Ramayana

dan Simpur Center yang jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga masyarakat tidak

sulit untuk menjangkau antara pusat perbelanjaan yang satu dengan yang lainnya.

Di bidang perekonomian, kelurahan ini memiliki beberapa bank, salah satunya

adalah BPR Bank Pasar. Bank yang terletak di Jalan Raden Intan Blok A No. 6 ini

sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi Kota Bandar Lampung di bidang

keuangan perbankan. Bank Pasar diharapkan dapat meningkatkan peranannya

dalam membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandar

Lampung dan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan menyetor pendapatan asli

daerah (PAD) ke Pemkot Bandar Lampung.

Di bidang pelayanan kesehatan, kelurahan ini memiliki pos kesehatan kelurahan

(poskeskel) yang terdapat satu bidan dan dua perawat. Poskeskel ini buka dari hari

Senin hingga Sabtu pada pukul 07.30 sampai pukul 15.30. Selain itu, terdapat

posyandu yang dibagi menjadi posyandu Gunari 1 3. Masing-masing posyandu

melayani pemeriksaan untuk ibu dan bayinya sebulan sekali. Posyandu Gunari 1

setiap tanggal 25 setiap bulannya, Posyandu Gunari 2 setiap tanggal 21, dan

Posyandu 3 setiap tanggal 23. Kelurahan ini pun memiliki posyandu lansia untuk
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memberikan pelayanan kesehatan bagi sekitar 160 jiwa lansia yang ada setiap

sebulan sekali. Tempat posyandu lansia ini masih berada di rumah warga dan

belum memiliki tempat khusus.

Bangunan Sejarah Salah satu bangunan sejarah yang dimiliki Kelurahan

Gunungsari adalah Gedung Juang 45 dan Tugu Pahlawan. Para pengendara sepeda

motor dan mobil maupun pejalan kaki pasti akan melintasi tempat ini bila akan

menuju ke tengah-tengah Kota Bandar Lampung. Berdirinya Gedung Juang 45

yang berada di Jalan Kotaraja ini sebagai penanda atas perjuangan warga

Lampung dalam memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda.

Hal ini pun berlaku bagi Tugu Pahlawan yang menandakan betapa beraninya para

pejuang Indonesia, khususnya warga Lampung, dalam memberangus penjajah

Belanda hingga titik darah penghabisan. di daerah ini pun terdapat masjid tertua di

Bandar Lampung yaitu Masjid Taqwa Kusman. Masjid yang terletak di Jalan

Kotaraja No. 1 ini hanya beberapa meter dari gerbang stasiun besar KA

Tanjungkarang. Selain itu, di Kelurahan Gunungsari terdapat Gereja Katedral

Kristus Raja, Bandar Lampung, Lampung. Gereja ini terletak di Jalan Kotaraja

No. 14.

Sejak tahun 1980 sampai saat ini Kelurahan Gunung Sari telah dijabat oleh

beberapa Kepala Kelurahan berturut-turut sebagai berikut:

1. Abran (Tahun 1980 sampai tahun 1990)

2. Soejini, SH. (Tahun 1990 sampai tahun 2000)

3. Bustomi, SH. (Tahun 2000 sampai tahun 2001)

4. Sukanto, As.Bsc (Tahun 2001 sampai tahun 2006)

5. Emran, SH. (Tahun 2006 sampai tahun 2008)

6. Sodri, SH (Tahun 2008 sampai tahun 2010)



50

7. Yulias, S.sos (Tahun 2010 sampai tahun 2011)

Dari tahun 2011 sampai sekarang, kepala kelurahan Gunung Sari di jabat oleh

Kusman, SH.

I. Profil Kelurahan Gunung Sari

1. Kondisi Geografis Kelurahan Gunung Sari

Kelurahan Gunung Sari merupakan Dataran Tinggi dengan topografi

pantai/pesisir dan terletak 500 meter dari permukaan laut. Secara keseluruhan,

luas wilayah kelurahan Gunung Sari adalah 16,8 Ha. Secara adminstratif,

kelurahan ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar

Lampung dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Brebes  Kec. Tangjungkarang

Timur

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Sawah lama

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Gintung

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Gunung Sari tahun 2011 sebagai data

terakhir yang peneliti peroleh di Kelurahan Gunung Sari menunjukkan bahwa

jumlah penduduk sebesar 2.641 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak

626 Kepala Keluarga. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan umur, agama,

serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya.

a. Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
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Untuk mengetahui jumlah penduduk kelurahan Gunung Sari berdasarkan jenis

kelamin, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kelurahan Gunung Sari
Tahun 2011

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 1.293
2 Perempuan 1.348

Jumlah 2.641
Sumber: Monografi Kelurahan Gunung Sari Kec. Tanjungkarang Pusat

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk ang ada dikelurahan

Gunung Sari berjumlah 2.641 Jiwa, dimana dari jumlah tersebut yang berjenis

kelamin perempuan berjumlah 1.348 dan yang berjenis kelamin laki-laki

berjumlah 1.293. dengan demikian tampak bahwa penduduk yang berjenis

kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan

penduduk berjenis kelamin laki-laki.

b. Distribusi Penduduk berdasarkan Umur

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan umur di

kelurahan Gunung sari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Distribusi Penduduk Kelurahan Gunung Sari Menurut Usia pada
Tahun 2011

No Umur Jumlah
1 00- 04 Tahun 91
2 05- 06 Tahun 68
3 07- 12 Tahun 153
4 13- 15 Tahun 141
5 16- 18 Tahun 223
6 19 keatas 1.965

Jumlah 2.641
Sumber : Monografi Kelurahan Gunung Sari Kec. Tanjungkarang Pusat
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Dari tabel 9 diatas terlihat bahwa yang paling banyak jumlahnya adalah warga

yang berusia antara 19 tahun keatas, sedangkan usia yang paling sedikit

jumlahnya adalah warga yang berusia 05-06 tahun.

c. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Distribusi Penduduk Kelurahan Gunung Sari Menurut Pendidikan

No Pendidikan Jumlah
1 TK 20
2 SD 225
3 SMP / SLTP 152
4 SMA / SLTA 350

Tabel 14. Lanjutan

5 Akademi / D1 D3 45
6 Sarjana / S1 S3 35

Jumlah 827
Sumber : Monograpi Kelurahan Gunung Sari Kec. Tanjungkarang Pusat

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa penduduk di kelurahan

Gunung Sari telah memahami arti penting pendidikan. Hal ini terlihat dari tidak

adanya penduduk yang buta huruf, dimana jumlah penduduk yang mengenyam

tingkat pendidikan sampai pada tingkat SLTA sebanyak 350 jiwa.

d. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama di

kelurahan Gunung Sari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Distribusi Penduduk Kelurahan Gunung Sari menurut Agama
Tahun 2011
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Sumber: Monograpi Kelurahan Gunung Sari Kec.Tanjungkarang Pusat

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa penduduk di kelurahan

Gunung Sari berdasarkan agama mayoritas beragama islam yaitu 2.621 jiwa, dan

yang penduduk yang beragama minoritas adalah khatolik yaitu 9 jiwa dan Kristen

11 jiwa.

e. Distribusi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan Mata

Pencaharian di Kelurahan Gunung Sari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Distribusi Penduduk Kelurahan Gunung Sari menurut Mata

Pencaharian Tahun 2011

No Matapencaharian Jumlah
1 Pegawai Negri Sipil 125
2 Wiraswata/ pedagang 373
3 Buruh Tani 423
4 Pertukangan 15
5 Tani -
6 Pensiunan 59
7 Nelayan -
8 Jasa -

Jumlah 995
Sumber: Monograpi Kelurahan Gunung Sari Kec. Tanjungkarang Pusat

Jika memperhatikan struktur pekerjaan yang tertera pada tabel 12 diatas, sebagian

besar penduduk usia kerja yaitu sebanyak 423 bermata pencaharian sebagai buruh

No Agama Jumlah
1 Islam 2.621
2 Kristen 11
3 Katholik 9
4 Hindu -
5 Budha -

Jumlah 2.641
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tani, sebaliknya minoritas yang bermata pencaharian pertukangan sebanyak 15

jiwa.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang penulis anggap memiliki

kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi, penelitian ini jumlah

informan sebanyak 5 orang yang berada di Jl. Pemuda Kelurahan Gunung Sari

Kec. Tanjungkarang Pusat, yang memiliki latar belakang berbeda sera tanggapan

yang berbeda-beda. Selain tiu juga perbedaan tingkat pendidikan dari masing

masing informan   sangan memperngaruhi mereka terhadap pertanyaan yang

diajukan. Menurut penulis melalui kelima informan tersebut, data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini telah mencukupi dan representative sebagai bahan

analisis. Mengenai tanggapan masyarakat terhadap Implementasi Perda No 05

Tahun 2011 tentang tarif parkir yang merupakan rancangan Pemerintah dalam

upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Bandar Lampung. Berikut ini

akan digambarkan hasil penelitian yang menunjukkan profil informan beserta

pembahasannya. tabel dibawah ini menunjukan profil mengenai informan dalam

penelitian.

Informan I
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Nama : Rima Esty Wulandari

Usia : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Kedelai Kelurahan Gedung Meneng

Informan II

Nama : M. Anis

Usia : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Adiyaksa Teluk Betung

Informan III

Nama : Wendy Firmansyah

Usia : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Agus Salim, no 49 Bandar Lampung

Informan IV

Nama : Hartono Sucipto

Usia : 43 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petugas Pos Jl.Pemuda Bandar lampung

Alamat : Sukarame

Informan V

Nama : Muhammad Andi

Usia : 20 Tahun
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Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tukang Parkir Bayangan atau Liar di Jl.Pemuda

Alamat : Gotong Royong

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Pengelola Jasa Parkir Secara Umum

Berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

a. Pelayanan Pengelola Parkir terhadap Pengguna Jasa Parkir

Pelayanan yang diberikan pengelola parkir terhadap masyarakat pengguna jasa

parkir yang merupakan konsumen parkir di Jl.Pemuda adalah hal utama yang

harus diperhatikan. apabila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang

semestinya, itu akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kepada

pemerintah. Masyarakat akan merasa terbebani atas kebijakan yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah apabila kebijakan tersebut memberatkan masyarakat, dan tidak

sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang dicanangkan. Seperti yang diungkapkan

oleh Informan I, yang merupakan salah satu pengguna jasa parkir:

pelaksanaan standar pelayanan pengelola parkir tidak dapat dikatakan
maksimal, seharusnya pengelola parkir sudah mampu meihat apasaja
kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan sehingga tidak menimbulkan
keluhan-keluhan dari masyarakat, tapi mengapa tidak ada koreksi baik dari
Pemerintah Daerah maupun petugas-petugas parkir yang ada di Jl.Pemuda
tersebut, sampai sekarangpun keadaan yang ada dilapangan makin tidak
kondusif. Sangat terlihat jelas ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No
5 Tahun 2011 yang salah satu tujuannya adalah Jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011

tidak terlaksana secara maksimal, masih banyak kendala yang terjadi dilapangan.

Pemerintah tidak mementingkan kebutuhan masyarakat hanya mementingkan

kepentingan untuk pemerintahan, hal serupa juga disampaikan oleh informan II :
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terutama dari segi pelayanan,
Pelayanannya belum bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat,
saya sebagai salah satu masyarakat yang pernah menikmati lahan parkir
yang ada di Jl.Pemuda kurang setuju dengan peraturan yang dibuat saat
ini, seharusnya pengelola parkir bisa memberikan ketegasan terhadap
petugas-petugas yang tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya.
Dalam pelaksanaan nya pun harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan
Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah, sehingga pasal
yang ada tidak hanya berbunyi namun dapat terlaksana.

Dari hasil wawancara dengan Informan III, seorang pedagang sekaligus pengguna

jasa parkir. diketahui bahwa pambayaran tiket parkir tidak hanya di pos keluarnya

kendaraan, tetapi setiap konsumen parkir yang memarkirkan kendaraan pun akan

dipungut biaya kembali oleh tukang parkir liar di areal perparkiran. Dia

mengatakan:

Meskipun pengendara telah mengantongi tiket parkir dari petugas boks e-
parking, juru parkir tetap menagih pungutan parkir. Padahal, telah terdata
dalam aturan, pada tiga jalan, yakni Jalan Pemuda, Jalan Pangkal Pinang,
dan Jalan Letjen Suprapto, untuk sepeda motor dikenakan biaya
Rp1.500/satu jam. Sementara itu, mobil Rp2.500 untuk satu jam pertama.
Untuk sepeda motor, per jam berikutnya akan dikenakan biaya tambahan
Rp1.000, sedangkan mobil untuk satu jam berikutnya dikenakan Rp1.500.
Tidak itu saja, juru parkir akan berdiri mematung atau bertahan dalam
duduknya jika pengendara tidak memberikan tambahan uang parkir.
Sehingga banyak pengendara yang mengatur posisi parkir masing-masing.
Pengendara juga secara mandiri mengeluarkan kendaraan di areal parkir.
Saat ini jumlah juru parkir sangat berlebihan. Menurut standar, dibutuhkan
setidaknya 15 juru parkir untuk tiga jalan tersebut, sedangkan saat ini juru
parkir mencapai 40 orang. Sehingga Kepala Dinas Perhubungan
menggabungkan tiga pengelola parkir pada tiga jalan tersebut menjadi satu
pengawas. Hal itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi agar
menceg

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Informan IV, yang merupakan Petugas

Pos di Jl.Pemuda dia mengatakan:

pusat ya seperti ini.sebagai petugas saya hanya menjalankannya sesuai
dengan aturan, saya akui memang lahan yang diberikan tidak sesuai
dengan keinginan masyarakat, namun apabila melakukan perubahan untuk
daerah ini tentunya tidak instan. Mengeluh pun untuk saat ini percuma
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karena belum ada penataan yang tepat untuk lahan parkir yang luas,
menurut informasi yang saya dengar ya seperti itu .

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa masih banyak kendala-kendala yang

dihadapi oleh mereka sebagai petugas parkir, namun pemerintah juga tidak

mementingkan bagaimana kondisi yang terjadi di daerah ini.

Sedangkan dari hasil wawancara terhadap Informan V, yang merupakan tukang pa

rkir liar. Dia memberikan tanggapan bahwa:

dan keluar saja, tanpa memberikan pelayanan yang seharusnya disaat
kendaraan sudah masuk di Jl.Pemuda. sehingga dibutuhkan petugas yang
bisa mengatur letak posisi kendaraan di area tersebut, Karena alasan

Tidak adanya pelayanan ketika konsumen parkir masuk untuk memakai lahan

parkir, membuat banyak tukang parkir liar mengambil alih pekerjaan tersebut

untuk melayani masyarakat meskipun hal itu dilarang.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan pengelola parkir belum

terlaksana secara maksimal, pengelola parkir tidak mementingkan kenyamanan

masyarakat dan hanya fokus pada pelayanan didalam pos, sehingga masyarakat

hanya bisa mengeluh atas kondisi yang ada di Jl.Pemuda.

b. Cara mengefisiensikan pengaturan tata parkir agar tidak terjadi
kemacetan

Pengaturan Tata Parkir yang baik merupakan salah satu hal yang harus

diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi
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kemacetan. Namun apabila hal tersebut tidak diutamakan hasilnya akan terjadi

kekacauan seperti di Jl.Pemuda. seperti yang dikatakan oleh Informan I:

Lalu lintas di Kota Bandar Lampung tidak teratur, karena tidak
terjalinnya kejasama antara dewan kota (pemerintah), aparat penegak
hukum, dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya PKL
(Pedagang Kaki Lima) yang kurang terkoordinir, dan produksi kendaraan
yang semakin meningkat sehingga menyebabkan lalu lintas menjadi
semwarut terutama di daerah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Khususnya Lalu lintas yang ada di Jl. Pemuda sangat perlu diperhatikan,
daerah ini merupakan salah satu daerah perparkiran yang disediakan
Pemerintah Daerah untuk masyarakat. Namun masih banyak kekurangan
yang perlu dibenahi oleh pemerintah karena banyaknya keluhan dari
masyarakat tentang kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di

Informan II dan III mengatakan hal yang serupa tentang tata parkir di Jl.Pemuda

yaitu:

ketegasan petugas-petugas parkir yang ada disana, terkadang konsumen
parkir harus memarkirkan dan mengeluarkan kendaraan secara

berikan strategis, sehingga bisa menimbulkan kemacetan.
Antara kendaraan masuk dan keluar pun terkadang dijadikan satu jalur
sehingga sering terjadi

Dapat diketahui bahwa bukan hanya Pelayanan pengelola parkir saja yang kurang,

namun ketidakteraturan letak kendaraan yang parkir menjadi penyebab tidak

maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola parkir.

Lebih lanjut Informan IV selaku Petugas Pos di Jl.Pemuda, ia menyatakan bahwa:

karena memang sangat tidak beraturan, karena saat ini pun masih ada
pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran di lahan yang seharusnya
digunakan untuk para pengguna jasa parkir, hal tersebut menimbulkan
jalan yang sudah ada menjadi sempit dan sulit untuk dilewati, meskipun
hal ini sudah ditegaskan namun kurangnya pengawasan menimbulkan
Pedagang Kaki Lima (PKL) datang kembali, karena daerah ini merupakan
daerah yang ramai pengunjung, sehingga para PKL kembali berjualan di
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tempat ini. Namun kami akan mencoba untuk melakukan pengawasan
kembali agar dapat mengurangi kemacetan.

Informan V yang merupakan Tukang Parkir Liar, ia mengatakan :

masuk,sedangkan kendaraan yang sudah parkir tidak bisa dipastikan
lamanya waktu yang dipergunakan untuk parkir. Sehingga lahan parkir

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya penegasan dan

peraturan yang diberikan oleh pengelola parkir, tentang pengaturan lahan yang

digunakan konsumen parkir guna mengurangi kemacetan di Jl.Pemuda.

c. Pengawasan Pengelola Parkir Terhadap Keamanan Kendaraan Pengguna
Jasa Parkir

Keamanan Kendaraan Pengguna jasa parkir yang merupakan konsumen parkir

adalah hal vital bagi petugas serta pemerintah daerah, karena apabila keamanan

tidak diutamakan maka akan menimbulkan kurangnya kepercayaan bagi

konsumen untuk menitipkan kendaraannya terhadap petugas parkir. Seperti yang

diungkapkan Informan I, II, dan Informan III bahwa:

masyarakat, karena saat ini keamanan sangat diperlukan oleh masyarakat

tiket saat kendaraan masuk, namun lebih baik lagi apabila ada pengawasan

baik lagi apabila masyarakat pengguna jasa parkir memberikan keamanan
terhadap kendaraan mereka, seperti memberikan gembok di kendaraan
roda dua dan untuk kendaraan roda empat dilengkapi dengan
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Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa tingkat keamanan di Jl.Pemuda

masih harus ditingkatkan, akan lebih baik lagi apabila petugas parkir melakukan

pengawasan di dalam areal parkir agar menghindari terjadinya pencurian dalam

hal apapun.

Informan IV menyatakan bahwa kemanan yang mereka berikan kepada pengguna

jasa parkir sudah dilakukan secara maksimal, sehingga angka pencurian

kendaraan di daerah ini sangatlah sedikit, dengan adanya tiket parkir yang

diberikan kepada konsumen parkir akan memberikan kesulitan bagi pihak-pihak

yang ingin melakukan pencurian, karena di tiket parkir tersebut sudah ditulis plat

setiap kendaraan yang masuk. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Informan

IV:

itu sudah
tidak perlu diragukan, karena dengan adanya tiket masuk itu akan

Sedangkan Informan V memberikan tanggapan yaitu :

lain yang memantau didalam, terkadang masih ada pencurian helm di areal
parkir ini, karena banyaknya kendaraan dan banyaknya aktifitas
masyarakat didaerah ini. Sehingga saling tidak memperhatikan aktiitas
masing-

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa selain pelayanan dan tata letak lahan

parkir, keamanan pun merupakan hal yang harus diutamakan bagi kenyamanan

masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya

pemerintah daerah melihat bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan dan

membenahi apa yang menjadi kendala bagi masyarakat.
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3. Tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kenaikan tarif

parkir berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

a. Penyebab tingginya tarif parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

tarif parkir yang tinggi membuat masyarakat merasa terbebani atas kondisi ini,

Pemerintah Daerah membuat kebijakan yang tidak disesuaikan apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat, tujuan pemerintah untuk meningkatkan PAD hanya

terfokus pada kepentingan pribadi saja tanpa mementingkan bagaimana tanggapan

masyarakat nantinya. Sehingga yang terjadi saat ini adalah masyarakat tidak

memberikan respon positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

tentang ditetapkannya tarif parkir ini, seperti yang dituturkan oleh Informan I dan

Informan II bahwa:

masyarakatnya, dinaikkannya tarif parkir tanpa adanya musyawarah hanya
akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun sangat disayangkan
karena tujuan pemerintah tidak disesuaikan dengan apa yang menjadi

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan III dan IV yaitu:

jika pemerintah daerah menaikkan tarif parkir setidaknya
harus memberikan lahan yang sesuai dengan tingginya tarif yang
dikenakan, sehingga masyarakat tidak akan mengeluh karena mereka
melihat bahwa pemerintah juga menyesuaikan apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah yang diapat dari masyarakat



64

parkir di Jl. Pemuda ini, mereka mengatakan kenapa lahan parkir ini
sangat sempit namun bayar parkir nya mahal, itu sangat tidak sesuai.
Keamanan pun belum tentu terjamin, terutama kendaraan roda dua, karena
pernah ada yang mengalami kehilangan helm ketika dia memarkirkan
kendaraannya dan tidak ada tanggung jawab dari penjaga parkir. Alasan
mereka adalah karena terlalu banyak kendaraan yang parkir,sehingga
mereka tidak fokus pada satu kendaraan saja. Pemerintah menaikan tarif

(Informan IV)

Berbagai kepentingan dari pemerintah daerah menyebabkan masyarakat pengguna

jasa parkir tidak ingin memberikan timbal balik terhadap pemerintah, anggapan

yang muncul adalah pemerintah tidak mementingkan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakatnya, hanya mementingkan Pendapatan Daerah yang ditarik dari

retribusi parkir ini. Sehingga setiap kebijakan yang dicanangan oleh pemerintah

tidak terlaksana secara efektif, karena tidak adanya peluang yang diberikan

kepada masyarakat untuk ikut andil dalam membuat dan memutuskan suatu

kebijakan.

b. Keberadaan Tukang Parkir Liar yang berada di Jl.Pemuda

adanya tukang parkir liar di areal perparkiran membuat masyarakat pengguna jasa

parkir merasa tidak nyaman, masyarakat keberatan karena mereka harus

membayar dobel. Sedangkan di pintu masuk sudah diberikan tiket parkir yang

sudah ditentukan tarif parkirnya.

Informan I dan II mengatakan bahwa:

Apakah tukang parkir liar merupakan salah satu petugas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah , dan mengapa tidak ada pengawasan terhadap
adanya  tukang parkir tidak liar yang seringkali muncul disini, ini seperti
tidak sesuai dengan tarif yang t (Informan
I)
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parkir yang bermasalah. Penjaga parkir pun kurang dalam pelayanannya,
karena pernah ketika saya ingin parkir mereka tidak muncul, yang
akhirnya saya memarkirkan mobil saya sendiri tapi ketika saya ingin
keluar tiba-tiba mereka muncul dan memungut bayaran lagi sedangkan
disaat saya masuk itu sudah dikenakan biaya, saya tidak
mempermasalahkan tentang biaya nya namun seharusnya pelayanan yang
diberikan haruslah memuaskan sehingga masyarakat sebagai konsumen
tidak mengeluh di area ini. Dan apakah Perda No 0 Tahun 2011 tentang
parkir ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat apabila
yang terjadi

Informan III dan IV juga mengatakan bahwa keberadaan juru parkir liar

menimbulkan banyak tanggapan negatif karena menimbulkan ketidaknyaman bagi

masyarakat. Mereka mengatakan bahwa :

mengaku kecewa dengan ulah juru parkir yang memungut pembayaran
parkir. Menurut dia, pelaksanaan e-parking belum diimbangi dengan
kesiapan juru parkir untuk tidak melakukan penarikan parkir dua kali. "Di
daerah ini kan banyak toko, kalau parkirnya mahal begini bisa lari
pelanggannya. Sudah bayar Rp1.500 di depan, sekarang ditarik Rp1.000
lagi untuk juru parkir, Inilah keadaan yang terjadi di Jl.Pemuda,
masyarakat masih sering merasa dibebankan dengan biaya parkir double.
Padahal pemberitaan yang sudah-sudah kami hanya dikenakan tarif di

parkir tidak resmi, itu diluar pengawasan kami, karena kami labih fokus di
area pos, kami akui ini memang merupakan kesalahan kami, namun saat
ini kami sudah meminimalisir keberdaan tukang parkir liar tersebut. Agar
tidak merugikan masyarakat peng
IV)

Selain itu Informan V memberikan alasan munculnya keberadaan tukang parkir

liar, yaitu:

lahan parkir yang baik, sehingga kami mengambil alih untuk menjadi
petugas parkir di dalam areal parkir meskipun itu dilarang, itu disebabkan
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Dari pembahasan diatas dapat diketahui tingginya tarif parkir yang ditetapkan

membuat masyarakat terbebani, belum lagi parkir liar atau parkir tidak resmi yang

berkeliaran di dalam area Jl.Pemuda. hal ini  sudah menjadi hal yang umum yang

dapat terlihat di area ini, timbulnya ketidakteraturan dari sisi pelayanan membuat

masyarakat hanya bisa mengeluh dan memiliki pandangan negatif kepada

Pemerintah Daerah dan Pengelola Parkir yang ada di Jl.Pemuda ini, sehingga

masyarakat berpikir alasan sebenarnya menaikkan tarif parkir itu untuk

kepentingan apa, masyarakat memandang pendapatan pemerintah dari sektor

parkir tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah yang tujuannya untuk kepentingan

masyarakat sendiri.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan standar pelayanan pengelola jasa parkir secara umum

berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

Pelaksanaan pelayanan yang ada di Jl.Pemuda tidak terlaksana secara maksimal

disebabkan adanya berbagai faktor, sehingga hal ini tidak sesuai dengan

implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 yang tujuannya untuk

memberikan kenyamanan dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakat baik dari segi sarana dan prasarana yang disediakan.

Namun yang terjadi dilapangan adalah ketidaksesuaian dengan bunyi pasal yang

ditetapkan, pelayanan yang diberikan dari pengelola jasa parkir kepada pengguna

jasa parkir sangat minim sehingga masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap

pelayanan yang diberikan. sedangkan jelas tertera terdapat ketentuan umum dalam

penetapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum salah

satunya adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
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untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh

pribadi atau badan.

Pelayanan pengelola parkir merupakan hal yang vital untuk menyesuaikan apa

yang menjadi kebutuhan masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan tidak

maksimal maka akan timbul berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat,

seharusnya pengelola parkir yang merupakan petugas parkir yang ada di

Jl.Pemuda. tidak hanya aktif di Pos masuk kendaraan dan keluar kendaraan,

karena apabila itu terus terjadi masyarakat tidak akan pernah mendapatkan

kepuasan dalam pelayanan parkir.

Masyarakat pengguna jasa parkir sangat membutuhkan standar pelayanan parkir

yang baik dari pengelola jasa parkir, seperti disediakannya lahan yang sesuai atau

yang pantas untuk dijadikan areal parkir, tidak adanya kemacetan yang timbul

karena banyaknya frekuensi kendaraan yang masuk untuk menggunakan lahan

parkir, adanya pengaturan letak kendaraan yang parkir, dan kemanan yang

diutamakan. Sehingga masyarakat pun akan merasa nyaman dan merasakan

kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, dan tidak menutup kemungkinan

masyarakat akan memberikan tanggapan positif terhadap Pemerintah Daerah dan

Pengelola jasa parkir.

Pemerintah Daerah yang merupakan pembuat kebijakan sebelum menetapkan

suatu kebijakan seharusnya melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan,

karena dalam hal ini masyarakat merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah,

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam berbagai aspek.

Masyarakat harus mengetahui seperti apa dan tujuan ditetapkannya suatu

kebijakan, sehingga setelah diresmikannya suatu kebijakan tidak akan
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menimbulkan banyak tanggapan-tanggapan yang negatif dari masyarakat karena

sebelumnya masyarakat sudah mengetahui untuk apa tujuan dibuatnya suatu

kebijakan.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, khususnya

tentang parkir di tepi jalan umum menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat,

kurangnya pelayanan baik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan tingginya

tarif yang ditentukan. Kebanyakan masyarakat merasa keberatan dan selalu

menuntut pemerintah tentang bagaimana keadaan yang terjadi di Jl.Pemuda. oleh

karena itu pemerintah seharusnya membenahi apa yang terjadi di lapangan untuk

disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan, sehingga ada

timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

2. tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kensaikan tarif

parkir berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat pengguna jasa

parkir di Jl. Pemuda, banyak masyarakat yang mengeluh atas dinikannya tarif

parkir di areal parkir ini. Tarif yang ditentukan cukup tinggi untuk satu kendaraan

terlebih lagi ketika mereka menggunakan lahan parkir dari 1 (satu) jam, karena

akan dikenakan biaya parkir lebih. Sedangkan lahan yang diberikan tidak

memberikan kepuasan kepada mereka sebagai pengguna jasa parkir, Ini

merupakan salah satu masalah yang dialami oleh masyarakat.

Berikut adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Perda No 5

tahun 2011:

Tabel 17. Tarif Parkir bedasarkan Perda No 5 Tahun 2011
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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
1.005,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.000,-/jam

Seperti tabel diatas, telah ditentukan bahwa satu kali masuk kendaraan bermotor

dikenakan biaya Rp.1.500 hal ini sudah memberatkan konsumen parkir, karena

apabila waktu yang digunakan hanya singkat dan konsumen parkir kembali masuk

untuk memakai lahan parkir sudah harus memakai tiket yang baru. Bukan hanya

itu selain pembayaran di pos, konsumen parkir tidak jarang menemukan tukang

parkir liar yang ada di areal parkir dan itu pun memungut tarif parkir untuk kedua

kalinya sehingga mereka membayar dobel.

Sesungguhnya tarif parkir yang ditentukan tidak akan menjadi masalah apabila

sarana yang diisediakan sesuai dan pelayanannya pun baik, namun yang terjadi di

Jl.Pemuda adalah kesemrawutan pelayanan dan tata letak posisi kendaraan yang

diparkirkan. Terutama lahan parkir yang sempit membuat masyarakat pengguna

jasa parkir merasa tidak nyaman karena akhirnya menimbulkan kemacetan, dan

tidak ada himbauan dari petugas parkir untuk membatasi jumlah kendaraan yang
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masuk untuk memakai lahan parkir yang ada di Jl.Pemuda, sedangkan lahan

parkir yang disediakan sudah tidak tersedia.

Pemerintah Daerah sangat kurang dalam memerhatikan apa yang terjadi di

Jl.Pemuda. sudah terlalu banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat untuk

pemerintah dalam kebijakan-kebijakan uyang dibuat, salah satunya kebijakan

tentang Paraturan Daerah ini, apakah tarif parkir yang telah ditentukan pemerintah

sudah sesuai dengan tarif parkir yang diberlakukan di Jl.Pemuda ini.

Pemerintah Daerah memang perlu untuk mecari sumber dana bagi APBD, namun

harus disesuaikan dengan perbaikan regulasi dan pengawasannya sehingga

pendapatan daerah pun akan meningkat dengan baik tanpa harus memberatkan

masyarakat baik dari aspek apapun.
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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
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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
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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.
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