
1

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan selaku intansi yang berwenang dalam pengelolaan

pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir menerapkan dan menjalankan berbagai

sistem atau tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Bandar

Lampung. Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepian Jalan

Umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama Parkir dan/atau durasi berlangganan.

Dalam hal proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir, pemungutan dilakukan

dengan cara yang berbeda, yaitu :

a. Retribusi Parkir.

pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh

Dinas Perhubungan disetiap tempat Parkir di tepian jalan umum, dalam hal

ini pengguna jasa Parkir harus membayar Retribusi Parkir yang telah

ditetapkan kepada petugas juru Parkir. Seluruh pemungutan Retribusi Parkir

ditepian jalan umum dilakukan dengan mempergunakan karcis dan kartu

perkir langganan yang telah dicap/diforforasi oleh pemerintah kota. Setelah

juru Parkir memperoleh hasil penarikan Retribusi perharinya, maka petugas

juru Parkir wajib menyetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan
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UPT Parkir dengan menggunakan SSRD dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua

puluh empat) jam, kemudian Bendaharawan Khusus penerimaan wajib

menyetorkan hasil pungutan Retribusi tersebut ke rekening Kas Daerah.

Adapun mengenai besaran tarif Retribusi telah tertuang di dalam tabel A,B,

dan C pada Bab sebelumnya.

b. Pajak Parkir.

Pemungutan Pajak Parkir Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan

besaran Pajak Parkir tersebut adalah 30% dari  hasil yang didapat oleh

penyelenggara atau pengelola Parkir itu sendiri. Hal ini dilaksanakan dalam

upaya menerapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor.83 Tahun

2011 dijelaskan bahwa Pajak Parkir yang dimaksud adalah pungutan yang

diselenggarakan pada setiap wilayah yang mengadakan penarikan Pajak

Parkir, contohnya di supermarket. Untuk tahun 2012, Pemerintah Kota

menargetkan pencapaian pemungutan Pajak Parkir sebesar Rp. 4,4 Milyar,

namun pada kenyataan nya target tersebut tidak terpenuhi terhitung sejak

awal tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012. Sehingga Pemerintah

Kota Bandar Lampung mengalihkan kewenangan pemungutan Retribusi

Parkir kepada pihak swasta.

c. Pengelolaan Pajak Parkir oleh Pihak Swasta.

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan pendapatan Retribusi Parkir

dapat meningkat 10 persen. Diketahui, target pendapatan asli daerah (PAD)

dari sektor Parkir pada 2012 ini mencapai Rp9,3 miliar. PAD tersebut terbagi

untuk penerimaan dari Pajak Parkir Rp4,4 miliar dan Retribusi Rp4,9 miliar.

Pendapatan  Pemerintah Kota Bandarlampung dari Retribusi Parkir yang
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dikelola oleh pihak swasta sebesar Rp 6-7 miliar, sudah mencapai 20 persen

dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan tata cara dan proses pemungutan Pajak dan Retribusi

Parkir baik yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pihak Swasta sangat jelas

terlihat perbedaan efektifitasnya. Telah terlihat bahwasanya pengalihan wewenang

kepada pihak swasta untuk melakukan pemungutan Retribusi Parkir sangatlah

benar dan mempunyai dampak positif yaitu dengan tercapainya target dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Parkir.

Selain itu dengan adanya pembagian antara pengelolaan pemungutan Retribusi

Parkir oleh pihak swasta dan Pajak Parkir oleh Dinas Perhubungan, maka akan

tercipta suatu hubungan yang bersinergi karena dengan pembagian tersebut maka

akan lebih mengkonsentrasikan satu tugas saja, yang diharapkan kedepannya nanti

akan membuahkan hasil yang maksimal dan berujung pada kenaikan Pendapatan

Asli Daerah yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan Kota Bandar Lampung.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemungutan
Pajak  dan Retribusi Parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan

Retribusi Parkir:

a. Tidak adanya pendataan rutin setiap tahun terhadap jumlah kendaraan di Kota

Bandar Lampung.

Hal inilah yang sangat berdampak pada ketidak tercapaian target karna

Dinas Perhubungan sendiri tidak dapat memantau dan memperkirakan

seberapa besar hasil yang akan diperoleh pertahun nya, hal sedemikian ini

dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung
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jawab untuk menyelewengkan hasil Pajak dan Retribusi Parkir, dapat saja

hal ini mereka lakukan karena mereka tau bahwa dengan tidak adanya data

jumlah kendaraan maka Dinas Perhubungan tidak dapat membandingkan

secara terperinci antara jumlah kendaraan dan hasil Pajak dan Retribusi

Parkir yang diperoleh.

b. Tidak adanya karcis atau tanda bukti Parkir.

Karcis atau tanda bukti Parkir merupakan salah satu hal yang sangat

berperan dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir. Dengan

ketiadaan karcis atau tanda bukti Parkir yang dipegang oleh juru Parkir

dan diberikan kepada pengguna jasa Parkir maka hal ini akan menjadi

peluang besar terjadinya kebocoran hasil pemungutan Pajak dan Retribusi

Parkir. Tanpa adanya Karcis atau tanda bukti Parkir, bisa saja juru Parkir

tidak berlaku jujur atas perolehan pemungutan Retribusi Parkir yang ia

perolah dalam kurun waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat jam) saat

dilakukan penyetoran kepada petugas yang berwenang dari Dinas

Perhubungan. Hal ini tidak menutup keungkinan bahwa petugas

pemungutan hasil Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan untuk

melakukan tindakan kecurangan, begitu pula untuk ke tahapan selanjutnya

yang lebih tinggi. Dengan demikian hasil Retribusi Parkir tersebut dapat

terpangkas habis sebelum masuk ke kas daerah.

5.2 Saran
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Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran demi perbaikan

di masa mendatang sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung membuat suatu

perjanjian kerjasama dengan Samsat Provinsi Lampung yang ketentuan di

dalam nya mengatur tentang koordinasi antara Dinas perhubungan dengan

Samsat Provinsi Lampung untuk secara rutin melakukan pendataan jumlah

kendaraan di Kota Bandar Lampung tiap tahun nya agar dalam penentuan

target perolehan Pajak dan Retribusi Parkir tepat sasaran dan target

tersebut dapat terpenuhi.

2. Perlu diperhatikan tentang karcis/alat bukti Parkir, karena hanya dengan

karcis/alat bukti Parkir maka hal tersebut akan menjadi peluang kebocoran

hasil pemungutan Retribusi Parkir. Pemerintah Kota Bandar Lampung

dapat membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang perubahan

Sistem pemungutan retribusi Parkir dengan menerapkan sistem

pemungutan Retribusi Parkir berbasis Elektronik.

3. Meskipun pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar

Lampung oleh pihak Swasta, hendaknya Walikota dapat memberikan

kebijakan kepada Dinas Perhubungan agar tetap dapat memantau jalan nya

proses pemungutan Retribusi Parkir oleh pihak swasta agar kinerja pihak

Swasta dapat terpantau dan dapat di pertanggung jawabkan.


