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Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus
mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, salah satu
sumbernya retribusi izin mendirikan bangunan

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB? (2)
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh
kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB dilaksanakan
dengan: a) Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan, yang mencakup Pengaturan
Persyaratan umum dan khusus dalam Izin Mendirikan Bangunan serta Pengaturan
Biaya Izin Mendirikan Bangunan, b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan dengan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu
yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan menyediakan
nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan  Menyediakan Layanan
informasi c) Mempercepat Waktu Perizinan Mendirikan Bangunan, yaitu15 (lima
belas) hari kerja berupa Izin Pendahuluan Membangun (IPM), sedangkan IMB
diterbitkan setelah fisik bangunan mencapai 60 % (enam puluh persen).
Sementara itu masa berlaku izin selama bangunan masih berdiri, kecuali apabila
bangunan tersebut berubah dari gambar yang disetujui/berubah fungsi. (2) Faktor-
Faktor yang Menjadi Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB terdiri dari: a) Kurang
optimalnya sosialisasi, yaitu pemerintah terkesan menganggap bahwa sosialisasi
akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan bukanlah prioritas utama dalam
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penerapannya. b) Kurang profesionalnya pelayanan petugas, yaitu adanya keluhan
yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan yang mereka
terima, di antaranya adalah adanya kesan masih panjangnya birokrasi pelayanan,
masih lambatnya pemberian pelayanan oleh petugas dan masih adanya petugas
yang memberikan pelayanan secara pilih kasih kepada masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya
makin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengikutsertakan para
pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (2) Masyarakat yang merasakan
adanya ketidaksesuaian antara pelayanan perizinan IMB yang diberikan oleh
pegawai BPMP Kota Bandar Lampung dengan Standar Operasional Prosedur
yang ada hendaknya berani melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme.
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