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BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

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.
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1. 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 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.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya makin meningkatkan kualitas

pelayanan IMB sebagai bentuk pelayanan publik, dengan cara meningkatkan

kinerja para pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat

dalam proses perizinan, dengan cara mengikutsertakan para pegawai dalam

berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang berkenaan dengan masalah

pelayanan publik maupun pengembangan kepribadian. Selain itu diperlukan

adanya pengawasan internal secara berkala dan terukur terhadap kinerja para

pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
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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 untuk

melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme pengaduan yang ada. Hal ini

penting dilaksanakan karena memperoleh pelayanan yang baik dari aparatur

pemerintahan merupakan hak masyarakat.


