
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan 

prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung 

jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan 

otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-

sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah 

masing-masing.  

 

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan 

strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar 

pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan 

secara efisien dan efektif.  
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Menurut Baswir (2002: 12), otonomi daerah membawa implikasi bahwa 

penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain 

pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah 

daerah. Sementara itu bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan 

diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja 

pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.  

 

Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan 

pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya, anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan 

dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran 

seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta 

masyarakat.  

 

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan 

sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, 

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

 



 3 

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam 

wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD ini merupakan salah 

satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. 

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar 

kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin 

kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber 

penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 

sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, 

namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi 

derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

 

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 

kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, 

menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi 

daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin 
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besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan 

daerah kepada pusat. 

 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD merupakan masalah yang patut dicermati 

dalam kesiapan daerah menghadapi otonomi yang dilihat dari segi finansial, 

karena proporsi PAD relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan 

pemerintah pusat, sehingga perlu adanya upaya-upaya peningkatan PAD yang 

agar nantinya daerah akan mandiri dan mampu melepaskan diri dari 

ketergantungan bantuan dari subsidi pemerintah pusat. 

 

Upaya untuk menggali sumber-sumber PAD oleh Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan perangkat Daerah. Menurut 

Pertimbangan Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat 

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu 

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 32/2004 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

dengan berpedoman pada PP 41/ 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Peraturan Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok 

organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih 

lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 12 

menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

mempunyai adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang 
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Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Menurut Pasal 13, dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan 

Laut 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara 

besarnya potensi retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dengan tidak 

optimalnya penerimaan daerah atas retribusi parkir tersebut. Berdasarkan data 

pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, pada tahun 2011 retribusi parkir 

hanya mencapai 63,75% dari 100% yang ditargetkan. Artinya dari target retribusi 

parkir sebesar Rp.800 juta, hanya terealisasi sebesar Rp 510.000.000. Padahal 

menurut perkiraaan dari 83 titik parkir potensial yang dikelola Dinas 

Perhubungan, seharusnya penerimaan mampu melampaui target yang ditetapkan 

tersebut (Sumber: Prariset pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung, Rabu 14 Maret 2011). 

 

Pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

memiliki dasar hukum yaitu Perda Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008 

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Nomor 07 Tahun 

2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.   
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Berdasarkan masalah di atas maka diperlukan strategi pemungutan retribusi parkir 

secara optimal oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam rangka 

meningkatan penerimaan perolehan retribusi parkir.    

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Strategi Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Pemungutan Retribusi Parkir?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dalam Pemungutan Retribusi Parkir. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah dalam khazanah bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan 

dengan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam 

Pemungutan Retribusi Parkir.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menempuh berbagai upaya dalam 

Pemungutan Retribusi Parkir. 

 


