
 

 

 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

 

Hasil penelitian dan pembahasan ini mendeskripsikan strategi Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung dalam pemungutan retribusi parkir, yang terdiri dari 

menyusun perencanaan, penerapan perangkat kerja yang memadai, pengaturan 

mekanisme pelaksanaan pekerjaan secara jelas dan penerapan sistem evaluasi.  

 

1. Menyusun Perencanaan  

 

Dalam tahap ini Dinas Perhubungan menyusun perencanaan dan menentukan 

cakupan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Strategi 

merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang berkaitan 

dengan keunggulan strategi. Keunggulan strategi dirancang sesuai dengan 

tantangan lingkungan sehingga tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan 

yang tepat oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD Pemerintah Kota harus mampu merumuskan perencanaan strategis 

terkait dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah.  

 

Menurut penjelasan Normansyah selaku Kepala Dinas Perhubungan maka 

diketahui bahwa dalam era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 
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mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya serta meminimalisasi 

ketergantungan kepada bantuan Pusat. Sehingga PAD khususnya retribusi daerah 

harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam 

sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan sumber-

sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.  

 

Menurut penjelasan Andi Umbara selaku Kepala UPTD Parkir Dinas 

Perhubungan, maka diketahui bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomo R 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 

maka dketahui bahwa yang dimaksud dengan nama retribusi tempat khusus parkir 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus 

parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Sesuai 

dengan ketentuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa retribusi parkir 

merupakan retribusi yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan oleh pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran.  

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan 
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yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Selanjutnya Pasal 25 menyatakan bahwa obyek retribusi tempat khusus parkir 

adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola Pemerintah Kota. Pasal 26 menyatakan bahwa dikecualikan dari objek 

retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang 

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 

Pihak Swasta 

Pasal 26 menyatakan bahwa subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, 

dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Cara mengukur tingkat 

penggunaan jasa diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang menyatakan bahwa 

tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat, 

jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir. 

Struktur dan besarnya tarif diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang menyatakan 

bahwa struktur besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan 

berdasarkan lama parkir dan/ atau durasi berlangganan, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini (Ayat 1) Prosedur pembayaran tarif 

retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam dua pilihan 

yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara 

berlangganan (Ayat 2) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih 

(Ayat 3). 

Menurut penjelasan Andi Umbara selaku Kepala UPTD Parkir Dinas 

Perhubungan, maka diketahui bahwa secara umum, upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pendapatan 

daerah melalui strategi peningkatan pemungutan atau retribusi daerah adalah:  

(a) Memperluas basis penerimaan  

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, 

antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan 

jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki 

penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.  

(b) Memperkuat proses pemungutan  

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara 

lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi 

dan peningkatan SDM.  

(c) Meningkatkan pengawasan  

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan 

secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan 

sanksi terhadap penunggak pungutan.  

(d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.  

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur 

administrasi melalui penyederhanaan admnistrasi retribusi, meningkatkan 

efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.  
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(e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

 

Aspek lain yang juga penting dalam perencanaan adalah pengawasan, sebagai  

proses dalam mengukur kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Demikian pula dengan kebijakan yang tidak terlepas dari 

pengawasan kebijakan itu sendiri, karena setiap kebijakan yang telah dibuat tidak 

dapat dibiarkan begitu saja tetapi harus selalu ada fungsi pengawasan dari pihak 

yang berwenang untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat 

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini 

pengwasan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu unsur penting. Sehingga 

pelaku pengawasan kebijakan pun harus memiliki kemapuan dan keahlian di 

bidangnya agar dapat emncapai hasil yang diharapkan. Pengawasan kebijakan 

dapat berasal dari internet dan eksternal pembuat kebijakan sehingga ada 

keseimbangan dan check and balances dalam implementasi kebijakan tersebut.  

 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sesuai dengan fungsinya mempunyai 

fungsi dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan parkir 

yang ada di wilayahnya. Dengan pengawasan yang dilakukan secara terencana, 

diharapkan akan menghasilkan suatu penyelenggaraan retribusi parkir secara 

procedural, teknis dan operasional sesuai dengan standar yang ada yaitu kegiatan 

pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum dengan memperhatikan ketertiban 
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lalu lintas jalan, pelayanan terhadap pengguna jasa parkir dan keamanan 

kendaraan milik pengguna jasa parkir. 

 

Pengawasan sebagai instrumen pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan, 

sehingga dapat dikatakan suatu pengawasan yang baik akan meminimalisir 

penyimpangan-penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dengan 

pengawasan dapat diukur pula sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau 

implementasi kebijakan atau peraturan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau 

masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Keberhasilan suatu pengawasan 

tidak hanya didukung dari prosedur yang jelas, namun juga kredibilitas dan 

kapabilitas pelaku pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu pengawasan kebijakan tentunya 

akan dapat diukur dengan seberapa besarpenyimpangan pencapaian tujuan 

kebijakan dapat diminimalisir. 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

terhadap retribusi penyelenggaraan dibidang perhubungan, salah satunya adalah 

pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pengawasan ini dilakukan baik 

terhadap kegiatan perparkirannya maupun pengawasan terhadap pengelolaan 

retribusinya. Pengawasan kegiatan perparkiran secara teknis harus dilakukan 

dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu 

aktifitas lalu lintas jalan. 

 

Penjelasan di atas sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

yaitu “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas”. Artinya adalah 
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upaya mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, 

tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi 

dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern. 

 

Beberapa aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan 

perparkiran ditepi jalan umum yaitu seragam juru parkir sebagai identitas 

pengelola perparkiran, pluit, plang petunjuk parkir serta pengaturan posisi 

kendaraan saat diparkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan.  Sedangkan 

pengawasan dari segi pengelolaan retribusi lebih ditentukan kepada aspek alur 

pendapatan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik 

yang disebabkan oleh pungutan liar (pungli), parkir illegal dan masalah yang 

disebabkan oleh pengelola retribusi itu sendiri seperti koordinator dan juru parkir 

yang tidak melakukan setoran UPTD Perparkiran. 

 

 

Temuan penelitian menunjukkan masih adanya praktik parkir liar di Kota Bandar 

Lampung, misalnya perparkiran di Pusat Perbelanjaan Simpur Center, pengendara 

masuk mendapatkan karcis resmi dari Dinas Perhubungan, sedangkan di areal 

parkir masih dikenakan biaya parkir oleh petugas parkir tidak resmi.  Selain itu 

terdapat juru parkir yang tidak menggunakan seragam resmi dari Dinas 

Perhubungan sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah petugas parkir tersebut 

resmi atau tidak.   Sesuai dengan temuan di atas maka dapat dianalisis bahwa 

diperlukan suatu mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap para petugas 

parkir oleh Dinas Perhubungan. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi praktik 

parkir liar oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dan tidak 

membayarkan retribusi bagi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.        
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2. Penerapan Perangkat Kerja Yang Memadai  

 

 

Dalam tahap ini Dinas Perhubungan menerapkan sarana atau perangkat pekerjaan 

yang mempermudah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir secara efektif dan 

efesien. Kota Bandar Lampung memiliki pembangunan yang berkembang pesat 

dengan pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap 

meningkatnya kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah perlu 

memperhatikan masalah lalu lintas darat terutama yang berkaitan 

penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran. 

 

Sistem penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran umumnya masih 

menggunakan sistem secara manual, belum menggunakan komputer sebagai alat 

penyelenggaran perparkiran. Pengelola tidak menerapkan pengelolaan dengan 

sistem komputerisasi dikarenakan beberapa hal diantaranya (1) masih rendahnya 

permodalan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran tersebut (2) 

masih rendahnya kualitas SDM pelaksana di lapangan, sehingga efisiensi dan 

efektivitas dalam penyelenggaraan parkir tidak dapat tercapai. Rendahnya tingkat 

modal dalam penyelenggaraan parkir swakelola secara tidak langsung mencirikan 

rendahnya tingkat pengeluran Pemerintah Kota terhadap penyelenggaraan 

perparkiran. 

 

Tingkat modal yang rendah pada bentuk pengelolaan swakelola disebabkan oleh 

kondisi dimana pengelola hanya mengandalkan modal dari pemerintah. Tingkat 

modal yang rendah selain berimplikasi pada ketidakmampuan menerapkan sisten 

komputerisasi juga berimplikasi pada luasan lahan parkir. Dimana pada 

pengelolaan parkir secara swakelola luasan lahan parkir relatif kecil sehingga 
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daya tampung kendaraan juga relatif rendah. Hal ini akan menyebabkan potensi 

parkir pada titik parkir tersebut menjadi relatif rendah. Luas lahan yang relatif 

rendah mempengaruhi preferensi pengguna jasa parkir untuk menggunakan 

perparkiran tersebut. Namun dalam kajian ini tidak akan dibahas lebih lanjut 

mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi preferensi pengguna jasa 

parkir terhadap suatu titik parkir, walaupun dalam aplikasinya hal tersebut akan 

mempengaruhi potensi retribusi parkir yang ada.  

 

Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh UPTD 

Perparkiran yang berwenang dalam menyelenggarakan perparkiran di Kota 

Bandar Lampung, UPTD Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

Kepala UPTD Perparkiran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota 

setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas. 

 

Keberadaan UPTD tersebut sesuai dengan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung khususnya pada aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang 

transportasi 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi 

3. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi 

4. Meningkatkan koordinasi antar intansi terkait dalam penyelenggaraan 

transportasi 

5. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor 

transportasi. 
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Fungsi UPTD Perparkiran adalah perencanaan program, kegiatan dan anggaran 

UPTD Perparkiran, Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Perparkiran, 

Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran, penyelenggaraan pelayanan ketertiban, 

keamanan dan kelancaran lalu lintas kendaraan ditempat parkir, penyelenggaraan 

pemungutan retribusi dan penyelenggaraan evaluasi kegiatan perparkiran. 

 

UPTD Perparkiran dipimpin oleh seorang kepala UPTD Perparkiran yang 

mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

sebagian fungsi dinas di bidang perparkiran. Kepala UPTD Perparkiran 

mempunyai fungsi sebagai perencana pelaksanaan penyelenggaraan teknis 

perparkiran, pelaksanaan administrasi kegiatan perparkiran, pelaksanaan 

pemungutan retribusi perparkiran, pelaksanaan pelayanan ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas kendaraan ditempat parkir. 

 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi 

umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian. Sedangkan fungsi dari Sub 

Bagian Tata Usaha adalah penyelenggaraan pelaksanaan di bidang administrasi 

umum, penyelenggaraan administrasi keuangan penyelenggaraan di bidang 

administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, penyelenggaraan pelaksanaan di 

bidang administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan 

program kegiatan UPTD Perparkiran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil 

kegiatan. 

 

Unit Pengelolaan Retribusi Parkir dipimpin oleh seorang Koordinator Unit 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, yang 

mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan 
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melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi parkir sehingga berhasil guna dan 

berdaya guna, efektif dan efesien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Adapun fungsi daripada tugas Unut Pengelolaan Retribusi Parkir adalah 

penyusunna rencana kerja, pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan 

retribusi parkir, pelaksanaan penarikan retribusi parkir, pelaksanaan administrasi 

pengelolaan retribusi parkir dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit 

Pengelolaan Retribusi Parkir. 

 

Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran dipimpin oleh seorang 

Koordinator Unit berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD Perparkiran, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perparkiran 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan 

perparkiran sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efesien dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi dari pada Tugas Unit 

Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran adalah penyusunan rencana kerja, 

program, kegiatan dan Anggaran Unit Pengembangan dan Pembinaan 

Perparkiran, pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan pengembangan dan 

pembinaan perparkiran, pelaksanaan pengawasan retribusi parkir, pelaksanaan 

administrasi pengembangan dan pembinaan perparkiran dan pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran. 

 

Hal yang menjadi tugas UPTD Perparkiran merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi UPTD Perparkiran sebagai penunjang 

sebagian tugas Dinas Perhubungan baik teknis operasional maupun teknis 

administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas 
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Perhubungan Kota Bandar Lampung. Setiap satuan unit, baik unit pengembangan 

dan pembinaan perparkiran maupun unit pengelolaan retribusi parkir dilingkungan 

UPTD Perparkiran, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

 

Kepala UPTD Perparkiran wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan 

tugasnya secara berkala serta tepat waktu kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung. Setiap satuan Unit dilingkungan UPTD Perparkiran, wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD 

Perparkiran serta emmberikan laporan secara berkala. Setiap laporan yang 

diterima oleh Kepala UPTD Perparkiran dari setiap satuan Unit, baik Unit 

Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran ataupun Unit Pengelolaan Retribusi 

Parkir wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut 

serta untuk member petunjuk kepada setiap satuan Unit. 

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para petugas parkir kadang kala tidak 

menyetorkan hasil yang diperolehnya kepada petugas Dinas Perhubungan, para 

petugas parkir beralasan bahwa pemasukan hasil parkir sangat sedikit dan tidak 

memadai untuk disetorkan kepada petugas Dinas Perhubungan. Misalnya petugas 

parkir yang di pertokoan Indomaret dan Alfamaret di Kota Bandar Lampung, 

yang menerapkan setoran kepada toko, dengan demikian maka pendapatan Dinas 

Perhubungan dari hasil parkir tersebut menjadi semakin sedikit.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisisis bahwa sangat diperlukan 

adanya mekanisme bagi hasil yang tepat dan proporsional, bagi petugas parkir,  

pihak pertokoan dan Dinas Perhubungan. Dengan demikian dapat diantisipasi 
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adanya kemungkinan tidak disetorkannya penghasilan parkir dari pertokoan 

tertentu. Apabila diperlukan Dinas Perhubungan memberikan Surat Peringatan 

kepada pertokoan yang tidak memberikan retribusi parkir tersebut.      

3. Pengaturan Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan Secara Jelas 

 

 

Dalam tahap ini Dinas Perhubungan menerapkan pengaturan mekanisme 

pemungutan retribusi parkir secara jelas. Menurut penjelasan Andi Umbara selaku 

Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan, maka diketahui bahwa pengaturan 

mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: 

 

(a) Penentuan Target Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir (TKP)  

Untuk mencapai tujuan retribusi parkir Pemerintah Kota menetapkan target 

retribusi yang harus dicapai dalam pengelolaan perparkiran. Pada bagian ini 

akan digambarkan mekanisme penentuan target parkir di Kota Bandar 

Lampung. Berdasarkan mekanisme penentuan target retribusi parkir tersebut, 

terlihat bahwa terdapat adanya ketidakefektian dalam penentuan target 

retribusi parkir sehingga perlukan adanya perbaikan dari mekanisme yang 

selama ini ada.  

 

(b) Mekanisme Pungutan Tarif Retribusi Parkir TKP  

Pada awalnya pungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda), kemudian selanjutnya diserahkan pelaksanaannya pada 

kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa Dishub lebih tepat melaksanakan kewenangan tersebut 

sebagai instansi yang berwenang pada kebijakan transportasi.  
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Dalam pengelolan retribusi parkir, Dishub menyerahkan pelaksanaan di 

lapangan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan tersebut UPTD dibantu oleh koordinator 

sebagai pelaksanaan di lapangan. Kemudian koordinator memberikan tugas 

dan tanggung jawab kepada juru parkir. Upaya ini dilakukan Dishub terkait 

dengan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki. 

 

Selanjutnya Dispenda dan Bagian Keuangan Sekda pada Sub Bagian 

Pembukuan saling melakukan cross cek terhadap hasil laporan Kas Daerah 

tersebut. Selain itu, Kas Daerah juga akan dilakukan pelaporan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya akan dituangkan dalam 

laporan Walikota Bandar Lampung, pada akhir tahun. Dalam pelaksanaannya 

Dishub dapat melakukan rekonsiliasi kepada Dispenda.  

 

Berdasarkan alur mekanisme pungutan retribusi TKP oleh swakelola di atas, 

terdapat adanya inefisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir. Selain adanya 

kemungkinan penyelewengan, juga adanya kesempatan yang hilang bagi 

pemerintah terhadap penerimaan retribusi yang sebenarnya. Karena dalam 

merealisasikan penerimaan Dinas Perhubungan hanya dapat berharap dari 

setoran yang dibayarkan oleh koordinator berdasarkan target yang ditetapkan, 

maka jika terdapat potensi retribusi yang jauh lebih besar melebihi target yang 

ditetapkan akan menjadi keuntungan mutlak bagi pengelola. Dengan demikian 

berapapun potensi yang ada di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap 

penerimaan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.  
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Pada pengelolaan TKP oleh pemerintah proses penarikan retribusi didasarkan 

pada karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Karcis dapat dijadikan 

sebagai alat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perparkiran. 

Namun fungsi karcis sebagai alat pengawasan tersebut masih sangat rendah. 

Karcis parkir berfungsi sebagai bukti/kwitansi bagi pelanggan atas 

pembayaran retribusi.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi di lapangan, dalam 

penyelenggaraan retribusi parkir TKP oleh swakelo penggunaan karcis sering 

diabaikan. Hal ini biasa terjadi karena ketidakdisiplinan para juru parkir dan 

juga ketidakpedulian pengguna jasa parkir, sehingga menghilangkan potensi 

yang ada dari titik parkir tersebut. Jika karcis dapat difungsikan secara 

maksimal, maka penggunaan karcis dapat memaksimalkan potensi retribusi 

yang ada di lapangan.  

 

Titik parkir yang merupakan pengelolaan oleh pemerintah mendapatkan 

hambatan-hambatan lain di lapangan diantaranya adanya kelompok-kelompok 

tertentu yang secara tidak resmi memungut uang mingguan atau bulanan 

kepada pengelola titik parkir. Pemerintah Kota hingga saat ini belum dapat 

menetapkan aturan yang tegas untuk mengatasi masalah tersebut.  

 

(c) Sumberdaya Manusia  

Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kota, sebagai contohnya adalah pada 

RSUD Abdul Muluk mempekerjakan sebanyak 10 orang petugas, terdiri dari 

satu orang koordinator, dua orang penjaga loket (loket masuk dan loket keluar 

kendaraan) dan tujuh orang juru parkir lapangan. Terkait dengan pembagian 
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waktu kerja, maka masing-masing petugas dibagi ke dalam dua kelompok jam 

kerja, yaitu shift satu mulai pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB terdiri dari 

lima orang petugas. Shift dua mulai pukul 17.00 WIB hingga 07.00 WIB juga 

terdiri dari lima orang petugas. Kuantitas SDM relatif banyak mengakibatkan 

adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan perparkiran.  

 

Status tenaga kerja adalah sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh koordinator 

lapangan, bukan pegawai pemerintah. Berdasarkan informasi di lapangan 

besar gaji tenaga kerja per orang adalah Rp 700.000 per bulan. Sedangkan 

seorang koordinator memiliki gaji sebesar Rp 800.000. dengan jumlah pekerja 

yang cukup besar menyebabkan besarnya pengeluaran untuk tenaga kerja 

tersebut. Dari sisi jumlah gaji yang diterima cenderung relatif kecil, hal ini 

akan berdampak buruk terhadap pengelolaan parkir. Karena dapat 

menimbulkan potensi adanya kebocoran retribusi parkir yang dikelola. Selain 

itu tingkat gaji yang memadai akan dapat meningkatkan produktivitas pekerja 

itu sendiri, sehingga untuk ke depannya pihak pengelola diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.  

 

Terkait dengan kualitas tenaga kerja, pada pengelolaan swakelola tenaga kerja 

berpendidikan rendah sehingga sulit untuk mengefektifkan pengelolaan parkir 

TKP. Pada pekerja umumnya tidak memiliki keahlian mengoperasikan 

komputer, sehingga sistem komputerisasi sulit berkembang pada bentuk 

pengalolaan swakelola ini.  
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Sesuai dengan Ketentuan Direktorat Bina Sistem lalu Lintas Angkutan Kota 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka diketahui bahwa apabila Pemerintah 

Kota akan melibatkan pihak swasat dalam pengelolaan suatu titik parkir, 

Pemerintah Kota harus menetapkan rencana Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

(RKS) yang harus dipenuhi oleh pihak swasta. Kemudian melelangnya kepada 

pihak-pihak swasta dan tawaran tertinggilah yang dipilih untuk melaksanakannya. 

Dalam pelelangan terdapat dokumen yang sekurang-kurangnya memuathal-hal 

sebagai berikut:  

(1) Jangka waktu berlakunya kontrak  

(2) Wilayah kerja pihak swasta  

(3) Lokasi tempat parkir  

(4) Jumlah ruang parkir pada masing-masing lokasi  

(5) Tarif yang diberlakukan  

(6) Ketentuan yang harus dipatuhi oleh juru parkir  

(7) Hak-hak dan kewajiban pihak swasta  

(8) Hak-hak dan kewajiban pemarkir  

(9) Peralatan yang diperlukan (terutama bagi parkir yang menggunakan waktu 

sebagai dasar pembayaran harus memiliki alat pencatat waktu dan bila 

diperlukan alat pencetak waktu kedatangan pada kartu parkir). 

 

Bentuk penyelanggaran dan pengelolaan retribusi TKP swasta di Kota Bandar 

Lampung telah diatur pelaksanaanya dalam Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung. Berikut ini terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis dari 

penyelanggaran dan pengelolaan retribusi TKP oleh swasta, antara lain terkait 

dengan sistem perparkiran, retribusi parkir dan kondisi sumberdaya manusia.  
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Dalam melibatkan pihak swasta juga memberlakukan beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi oleh pihak swasta, beberapa kriteria yang disyaratkan adalah tersedianya 

luas lahan yang memadai, mampu menerapkan sistem komputerisasi, tingkat 

kenyamanan yang terjamin dan tersedianya dua pintu parkir (pintu masuk dan 

pintu keluar). Luas lahan yang memadai akan mampu menangkap potensi parkir 

yang ada di lapangan. Sistem komputerisasi akan mampu meminimalisasi 

kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir. Keberadaan dua pintu yaitu pintun 

masuk dan keluar kendaraan dibutuhkan dalam rangka menciptakan ketertiban 

dan mengantisipasi adanya kemacetan akibat antrian memperoleh kartu parkir.  

 

Pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung pada umumnya telah 

melaksanakan sistem perparkiran dengan sistem komputerisasi. Sistem 

komputerisasi dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan 

perparkiran. Hal ini dikarenakan dengan sistem komputerisasi tingkat kebocoran 

dana retribusi parkir pada tingkat pengelola dapat diminimalisasi. Sehingga 

pencapaian terget yang ditetapkan dapat lebih mudah tercapai daripada 

penyelengaraan parkir dengan sistem manual. 

 

Sistem komputerisasi dapat diterapkan dalam penyelanggaran dan pengelolaan 

retribusi TKP oleh pihak swasta dengan dukungan beberapa hal diantaranya: (1) 

permodalan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan TKP yang memadai (2) 

SDM pelaksana di lapangan telah mampu mengoperasikan komputer. Meskipun 

tingkat modal yang harus disediakan oleh pengelola parkir TKP dengan sistem 

komputerisasi cukup besar yaitu terkait dengan pengadaan beberapa unit 

komputer dan pembayaran listrik, namun besarnya penerimaan dari sistem yang 
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cenderung efisien tersebut akan mampu mengembalikan tingkat modal yang telah 

dikeluarkan pengelola.  

 

Dalam merealisasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran, Pemerintah 

Kota Bandar Lampung memberlakukan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan 

Parkir pada Tempat Khusus Parkir (TKP). Meskipun bentuk penyelenggaraan dan 

pengelolaan parkir TKP oleh swasta cenderung bersifat komersil, namun dalam 

hal pengenaaan besarnya tarif retribusi memiliki aturan yang sama dengan bentuk 

penyelenggaraan perparkiran oleh pemerintah saja. Oleh karena itu besaran tarif 

dalam penyelanggaran dan pengelolaan retribusi TKP oleh pihak swasta. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyesuaian tarif retribusi parkir, 

sehingga diperlukan adanya evaluasi kebijakan tarif reribusi parkir TKP. Selain 

itu, dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir TKP Kota Bandar Lampung, 

juga diperlukan adanya mekanisme pungutan tarif yang efisien dan efektif.  

 

Pengelolaan parkir TKP swasta, pada proses penarikan retribusinya menggunakan 

karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta tersebut, bukan dikeluarkan oleh 

Dishub. Dalam hal ini Dishub dapat menghemat pengeluaran untuk karcis. Fungsi 

karcis sebagai alat pengawasan dalam bentuk penyelanggaran dan pengelolaan 

retribusi TKP swasta lebih efektif dari pada bentuk pengelolaan oleh swakelola. 

Dimana dengan karcis terdapat penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat bagi 

kendaraan yang parkir. Untuk kendaraan yang tidak dapat menunjukkan karcis 

tidak dapat diberi jalan untuk keluar dari areal parkir sebelum menunjukkan surat-

surat kendaraan dengan lengkap dan juga akan dikenakan denda dengan jumlah 

nominal tertentu. 
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Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa penggunaan karcis pada 

bentuk penyelanggaran dan pengelolaan retribusi TKP swasta, karcis sudah dapat 

difungsikan secara optimal. Pada pengelolaan retribusi parkir TKP oleh swasta, 

hambatan-hambatan lain di lapangan yang terkait dengan aksi premanisme, 

pungutan liar dan sebagainya cenderung dapat diminimalisasi.  

 

(1) Sumberdaya Manusia  

Berdasarkan pengamatan di lapangan bentuk pengelolaan parkir TKP oleh 

swasta mempekerjakan sekitar tujuh orang personil, terdiri dari dua orang 

koordinator, dua orang penjaga loket (loket masuk dan loket keluar kendaraan) 

dan tiga orang juru parkir lapangan. Terkait dengan pembagian waktu kerja, 

maka masing-masing petugas dibagi ke dalam dua kelompok jam kerja, shift 

satu mulai pukul 07.00 WIB hingga 19.00 WIB terdiri dari empat orang 

petugas. Shift dua mulai pukul 19.00 WIB hingga 07.00 WIB juga terdiri dari 

tiga orang petugas. Dengan kuantitas SDM tersebut perusahaan cenderung 

dapat menekan biaya operasional. Sehingga mampu neingkatkan penerimaan 

perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan dapat mendorong peningkatan 

penerimaan retribusi TKP kepada Pemerintah Kota.  

 

Status tenaga kerja adalah sebagai pegawai dari perusahan swasta, bukan 

pegawai pemerintah. Sehingga gaji tenaga kerja merupakan tanggungan 

perusahaan swasta tersebut. Besar gaji tenaga kerja per orang adalah Rp 

750.000 per bulan. Sedangkan seorang koordinator memiliki gaji sebesar Rp 

850.000. jagi tenaga terjadi tersebut juga relatif kecil. Tingkat gaji yang 

memadai akan dapat meningkatakan produktivitas pekerja itu sendiri, 
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sehingga untuk ke depannya pihak swasta diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan pekerjanya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, pada 

pengelolaan oleh pihak swasta tenaga kerja minimal adalah SLTP. Pada 

pekerja yang akan berfungsi sebagai kasir pada pintu masuk dan pintu keluar 

harus memiliki keahlian mengoperasikan komputer. 

 

Seperti halnya pada pengelolaan swakelola, pada swasta juga terdapat aspek 

penyelenggaraan perparkiran berupa aspek sistem penyelenggaraan dan 

pengelolaan parkir TKP, aspek tarif retribusi parkir TKP dan aspek 

sumberdaya pengelola parkir TKP.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek utama dalam penyelenggaraan parkir TKP 

oleh swasta adalah adanya tarif retribusi parkir TKP yang optimal. Pada 

penyelenggaraan dan pengelolaan parkir TKP oleh swasta sistem retribusi 

parkir TKP selama ini dipandang kurang optimal. Dimana pengelolaan parkir 

oleh swasta membutuhkan biaya operasional yang cenderung lebih besar 

daripada pengelolaan secara swakelola sehingga dibutuhkan adanya tarif yang 

sesuai untuk menutupi biaya operasional pada swasta tersebut. Jika tarif yang 

dipergunakan pihak swasta sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan 

Daerah yang belaku, maka pengelola parkir akan sulit untuk menutupi biaya 

operasional dan juga sulit untuk mencapai target yang ditetapkan.  

 

Uraian di atas sesuai dengan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung khususnya pada aspek menggali dan mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat 

dimaksimalkan dari Sektor Transportasi. 
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Pada penyelenggaraan retribusi parkir TKP oleh swasta akan cenderung 

berorientasi pada keuntungan dari pengelolaan lahan parkir TKP. Meskipun 

demikian pihak pengelola tersebut harus tetap memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan informasi di lapangan, pihak 

pengelola menyetorkan retribusi sebesar 55% penerimaan retribusi perbulan 

kepada UPTD kemudian diserahkan kepada Dishub yang selanjutnya akan 

masuk ke kas daerah. Sedangkan 45 persen dari penerimaan perbulan akan 

menjadi hak pengelola, bagian inilah yang akan digunakan oleh pengelola 

dalam hal ini pihak swasta untuk membiayai pengeluaran operasional, seperti 

gaji pegawai, biaya listrik akibat penggunaan komputerisasi, pencetakan 

karcis sendiri, biaya sarana kebersihan, dan sebagainya.  

 

Dengan adanya tarif retribusi parkir TKP yang optimal akan mampu 

meningkatkan penerimaan retribusi bagi pengelola parkir TKP dan juga bagi 

Pemerintah Kota. Untuk menutupi biaya operasional dan juga untuk 

memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, pihak swasta 

menetapkan tarif yang lebih besar dari aturan yang ada. Jika dilihat dari sisi 

aturan yang ada maka telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada 

yaitu Peraturan Daerah tentang tarif retribusi parkir TKP.  

 

Tarif yang optimal dapat dilihat pada dua kondisi yaitu dari sisi pengguna jasa 

parkir TKP yaitu tarif yang berlaku tidak memberatkan pengguna jasa parkir, 

Selain itu dari sisi pengelola yaitu tarif yang ada mampu membuat pengelola 

mencapai keuntungan. Sehingga tarif yang ditetapkan tidak menimbulkan 

kerugian baik bagi pengguna jasa parkir TKP dan juga bagi pengelola. 
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Penjelasan tersebut menunjukkan perlu adanya perbaikan pada sistem retribusi 

parkir dan pengelolaan sumberdaya yang ada saat ini. Sehingga 

penyelenggaraan dan pengelolaan parkir TKP oleh swasta akan mampu 

meningkatkan kontribusi retribusi parkir TKP terhadap PAD. Hal ini sesuai 

dengan sasaran Dinas Perhubungan khususnya pada aspek meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor transportasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa diperlukan suatu upaya 

untuk meningkatkan profesionalisme para petugas parkir di lapangan agar mereka 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. Upaya tersebut dapat difasilitasi oleh 

Dinas Perhubungan dengan cara menerbitkan standar operasional (aturan tata 

kerja) secara tertulis dan dibagikan pada petugas parkir agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Artinya orientasi parkir bukan hanya 

menyediakan lahan parkir dan memungut biaya parkir dari konsumen tetapi 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna lahan parkir.   

 

4. Penerapan Sistem Evaluasi  

 

Dalam tahap ini Dinas Perhubungan menerapkan sistem evaluasi yang baik dalam 

rangka mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut penjelasan 

Normansyah selaku Kepala Dinas Perhubungan maka diketahui bahwa 

Pemerintah Kota sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan dari sektor 

retribusi parkir TKP dengan cara menetapkan tarif yang optimal. Pemerintah Kota 

Bandar Lampung seharusnya lebih realistis dalam penetapan tarif retribusi parkir 

TKP.  
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Pada bentuk pengelolaan swasta aspek sistem penyelenggaraan dan pengelolaan 

parkir TKP memiliki beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam 

peningkatan penerimaan retribusi parkir TKP. Kriteria tersebut yaitu sarana dan 

prasarana dan tingkat modal penyelenggaraan perparkiran. Berdasarkan penilaian 

pendapat gabungan dari responden ahli menyatakan bahwa pada bentuk 

pengelolaan swasta kriteria tingkat modal penyelenggaraan perparkiran 

merupakan faktor yang paling penting dalam aspek sistem penyelenggaraan dan 

pengelolaan parkir, kemudian kriteria sarana dan prasarana perparkiran.  

 

Kriteria tingkat modal penyelenggaran parkir TKP, terkait erat dengan upaya 

pengelola dalam meningkatkan pelayanan pada pengguna jasa parkir TKP. Hal ini 

sesuai dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, khususnya 

pada aspek meningkatkan produktifitas ekonomi melalui penyediaan dan 

transportasi yang menunjang dan dapat menggerakkan interaksi ekonorni 

masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien, serta menggali potensi 

sumber Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi. 

 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa peningkatan modal dapat dilihat dari 

adanya sistem komputerisasi yang telah digunakan oleh pihak swasta. Dalam 

penggunaan sistem komputerisasi tersebut dibutuhkan modal yang cukup besar 

bagi pihak swasta. Hal ini yang umumnya sulit ada pada pengelolaan retribusi 

parkir TKP secara swakelola. Selain itu juga kriteria sarana dan prasarana 

perparkiran pada bentuk pengelolaan oleh pihak swasta umumnya telah mampu 

terpenuhi, karena hal tersebut merupakan bagian dari kontrak yang disepakati 

dengan Pemerintah Kota pada awal penunjukkan pihak swasta.  



 99 

Bentuk pengelolaan parkir TKP oleh pihak swasta pada aspek retribusi parkir 

TKP terdapat beberapa kriteria penting yaitu mekanisme pungutan tarif, 

transparansi pungutan tarif retribusi dan penetapan target retribusi. Berdasarkan 

penilaian pendapat gabungan dari responden ahli, prioritas kriteria pada aspek 

retribusi parkir TKP oleh swasta menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting 

secara berurutan yaitu penetapan target retribusi, mekanisme pungutan tarif dan 

transparansi pungutan tarif reribusi.  

 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi parkir TKP Pemerintah Kota 

Bandar Lampung hal utama yang dilakukan adalah dengan menciptakan 

penetapan target retribusi parkir TKP yang optimal. Sebagaiman telah dijelaskan 

pada bab sebelumya mengenai penentuan target retribusi parkir Kota Bandar 

Lampung berasal dari pengajuan target oleh dua pihak, yaitu Dinas Perhubungan 

dan DPRD Kota Bandar Lampung. Kedua pihak menyajikan hasil temuan di 

lapang, yang pada akhirnya akan diperoleh satu kesepakatan mengenai besarnya 

target retribusi parkir dalam satu tahun. Dalam penentuan target retribusi parkir, 

proses seperti ini terjadi tiap tahun. Berdasarkan alur penetapan target dapat 

dilihat adanya ketidakefisienan yaitu bahwa setiap tahun akan terjadi perdebatan 

anatar Dishub dengan pihak DPRD Kota Bandar Lampung dalam penentuan 

target parkir TKP tersebut. 

 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan penetapan tarif 

retribusi parkir TKP adalah dengan membentuk suatu badan yang bersifat 

independent dalam menetapkan target retribusi parkir. Pembentukan badan yang 

bersifat independent ini diperlukan dalam mencegah adanya perdebatan tiap tahun 
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antara Dishub dengan anggota DPRD. Namun pembentukan badan yang bertugas 

menetapkan target parkir secara akurat dan independen tidaklah mudah, 

diperlukan adanya kesadaran dari Pemerintah Kota akan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan perparkiran dalam rangka meningkatkan PAD. Selain itu 

keindependenan badan tersebut harus diutamakan. Sehingga mampu 

meminimalisasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam pelaksanaan 

perparkiran Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan kebijakan eksternal 

Dinas Perhubungan, khususnya pada aspek peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat pengguna jasa transportasi. 

 

 

Kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan penerimaan 

retribusi parkir TKP di Kota Bandar Lampung pada aspek sumberdaya pengelola 

parkir TKP yaitu kuantitas SDM pengelola, kualitas SDM pengelola dan sistem 

penggajian atau upah. Hasil analisis mengenai prioritas kriteria pada aspek 

sumberdaya pengelola parkir TKP dengan swasta menunjukkan bahwa kriteria 

yang paling penting pada aspek sumberdaya pengelola TKP yaitu kualitas SDM, 

diikuti oleh sistem pengajian dan kriteria kuantitas SDM.  

 

Kualitas SDM pengelola parkir TKP merupakan hal yang utama untuk 

diperhatikan. Dimana pada pengelolaan oleh swasta telah menggunakan sistem 

komputerisasi sehingga kualitas sumbedaya SDM mutlak diperlukan untuk 

menjalankan sistem tersebut. Sumberdaya yang dipekerjakan memiliki pendidikan 

minimal Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan harus mampu 

mengoperasikan komputer untuk yang berpesialisasi pada bagian kasir. Dengan 

tingkat kualitas SDM pengelola yang relatif baik, bentuk pengelolaaan parkir TKP 
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oleh swasta akan mampu mengefisienkan SDM yang dipekerjakan, sehingga 

mengurangi biaya operasional yang dikelurkan pihak pengelola.  

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi perparkiran selama ini 

hanya dilakukan secara manual oleh staf Dinas Perhubungan. Oleh karena itu 

diperlukan suatu sistem evaluasi perparkiran melalui suatu program komputerisasi 

atau sistem informasi perparkiran yang dapat menyimpan data mengenai peroleh 

retribusi parkir. Sistem informasi perparkiran sangat diperlukan guna 

mengantisipasi adanya penyimpangan dana retribusi parkir yang sudah masuk ke 

Kas Dinas Perhubungan.   

 

B. Pembahasan  

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa strategi Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung dalam pemungutan retribusi parkir  terdiri dari  

1. Menyusun perencanaan, yaitu Dinas Perhubungan menyusun perencanaan dan 

menentukan cakupan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. 

Strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 

berkaitan dengan keunggulan strategi. Keunggulan strategi dirancang sesuai 

dengan tantangan lingkungan sehingga tujuan utama dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi 

retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota harus mampu merumuskan 

perencanaan strategis terkait dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah 

 

2. Penerapan perangkat kerja yang memadai, yaitu Dinas Perhubungan 

menerapkan sarana atau perangkat pekerjaan yang mempermudah pelaksanaan 
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pemungutan retribusi parkir secara efektif dan efesien. Kota Bandar Lampung 

memiliki pembangunan yang berkembang pesat dengan pertambahan jumlah 

penduduk membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kepadatan lalu 

lintas. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan masalah lalu lintas 

darat terutama yang berkaitan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran. 

 

3. Pengaturan mekanisme pelaksanaan pekerjaan secara jelas, yaitu Dinas 

Perhubungan menerapkan pengaturan mekanisme pemungutan retribusi parkir 

secara jelas. Menurut penjelasan Andi Umbara selaku Kepala UPTD Parkir 

Dinas Perhubungan, maka diketahui bahwa pengaturan mekanisme tersebut 

adalah Penentuan Target Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir (TKP), 

Mekanisme Pungutan Tarif Retribusi Parkir TKP dan optimalisasi 

Sumberdaya Manusia.  

Pola perparkiran di Kota Bandar Lampung terdiri dari parkir di luar jalur jalan 

(off the street) dan parkir di sepanjang tepi jalan (on the street), yaitu:  

a. Parkir di luar jalur jalan (off street) 

Pada pokoknya tempat parkir diutamakan terletak di luar (tidak 

menggunakan) jalur jalan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan 

dan tidak mengurangi lebar efektif jalan. Tempat parkir di luar jalur jalan 

harus ditampung, pada daerah terbuka dan bangunan parkir, yang harus 

dibuat berdasarkan standard yang berlaku sesuai dengan kebutuhan. 

b. Parkir di sepanjang tepi jalan (on the street) 

Pada dasarnya parkir di tepi jalan-jalan raya larus dihindari, tetapi 

kebutuhan akan tempat parkir tidak dapat diabaikan begitu saja. Sepanjang 

kebutuhan parkir di sepanjang tepi jalan masih terpaksa dilakukan, maka 
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perlu diatur pelaksanaannya agar tidak menghambat/mengganggu dan 

menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

4. Penerapan Sistem Evaluasi, yaitu Dinas Perhubungan menerapkan sistem 

evaluasi yang baik dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa 

pemungutan retribusi parkir sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut penjelasan Normansyah selaku Kepala Dinas 

Perhubungan maka diketahui bahwa Pemerintah Kota sudah seharusnya 

mengoptimalkan penerimaan dari sektor retribusi parkir TKP dengan cara 

menetapkan tarif yang optimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya 

lebih realistis dalam penetapan tarif retribusi parkir TKP.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa berbagai startegi yang 

ditempuh Dinas Perhubungan dalam pemungutan retribusi parkir ini dilaksanakan 

dalam rangka mengoptimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota 

Bandar Lampung.  Data pada Dinas Perhubungan menunjukkan pada tahun 2010, 

besarnya retribusi parkir adalah Rp 1.520.247.000, pada tahun 2011 menjadi Rp 

2..276.978.500. dan sampai dengan Oktober 2012 menjadi Rp 2.078.611.000. 

 

Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yang memberikan 

keweanangan kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pemungutan retribusi. 

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut 
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dilakukan dengan memperluas basis retribusi daerah dan memberikan 

kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.  

 

Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 bahwa segala bentuk pungutan kepada 

masyarakat yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Hal ini 

dilakukan agar legitimasi yang menjadi dasar pemungutan retribusi oleh 

pemerintah kepada masyarakat tidak menemui kendala yuridis, dan taat pada asas 

kepastian hukum.  

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah menegaskan keberadaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah. Didalamnya ditentukan bahwa retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. Sedangkan yang dimaksud perizinan tertentu adalah kegiatan 

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Penetapan peraturan 

daerah tentang retribusi daerah, termasuk penyelenggaraan dan retribusi parkir 

menjadi dasar hukum untuk memungut retribusi di daerah. 
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Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah 

daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Selain 

itu pemetaan kewenangan juga dibutuhkan agar peraturan daerah yang akan 

disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan 

umum. Sehubungan dengan hal tersebut akan dipetakan substansi peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan dan retribusi parkir. 

 

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 

menjalankan hal tersebut diperlukan pendanaan, Pasal 157 menjelaskan bahwa 

sumber pendapatan daerah terdiri atas:  

a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

1. hasil pajak daerah; 

2. hasil retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

4. lain-lain PAD yang sah;  

b) Dana perimbangan; dan  

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 3 ayat (1) menyatakan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sementara Pasal 5 ayat (2) 

menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli daerah, 

Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan. 
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Pelaksanaan kewenangan untuk menarik retribusi parkir oleh Dinas  Perhubungan 

tersebut sesuai dengan konsep kewenangan yang dikemukakan Hadjon, bahwa 

kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan. 

Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan 

tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan 

yang melingkupinya.   

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan 

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 

kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan 

urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan 

pemerintahan atau konkuren.  

 

Kewenangan berfungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak 

untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar 

tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 

dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Kewenangan organisasi 
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menggariskan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan 

bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan 

hubungan-hubungan hukum.  

 

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan 

susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan 

demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren 

senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, 

pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk 

mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut 

secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan 

pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
 
 

 

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu 

kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan 

antartingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas 

pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan 

pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya 

tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan 

kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan 

dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan 
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urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi 

yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat dalam konteks 

otonomi daerah.
 
 

 

 

 


