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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan  

sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut 

menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh 

wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk 

pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan 

sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan 

parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. 

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. BAB 

1 Pasal 1 Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di 

tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas 

pelayanan parkir di tepi jalan umum. selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula 

mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir serta tata cara 

dalam proses pemungutan yaitu pada BAB VIII Pasal 11. Pasal tersebut berisikan 

bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu 

langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah 
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tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir 

secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya 

kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda 

tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota 

sukabumi, agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran 

berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum 

merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan 

pribadi atau Badan. Yani (2002 : 55), dikutip oleh Rahardjo dalam Pembiayaan 

Pembangunan Daerah (2014 : 86). 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota 

Sukabumi, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda 

empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula 

terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, 

berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi 

parkir masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adanya ketidakjelasan  mengenai jumlah pengguna parkir yang 

menggunakan jasa parkir. 

 Hal tersebut dikarenakan tidak adanya karcis yang menjadi alat untuk 

mengetahui jumlah tarif yang harus dikeluarkan serta jumlah pendapatan secara 
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keseluruhan atas jasa parkir yang digunakan. Berikut adalah daftar sarana dan 

prasarana yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan sebagai tanda pengenal 

pegawai dalam melakukan tugasnya dilapangan. 

Tabel 1.1 

Daftar Sarana dan Prasarana Pegawai Bagian Lapangan  Dinas 

Perhubungan UPT Pengelolaan Parkir dan Pihak ke III Pengelolaan Parkir 

Kota Sukabumi 

No Alat Perlengkapan pegawai 

 

Jumlah 

1 Rompi 320 

2 Topi 320 

3 Pluit 320 

4 Identitas Pegawai (Kartu 

identitas) 

320 

Sumber : Aset Dinas Perhubungun UPT Perparkiran Kota Sukabumi, 2017 

Berdasarkan uraian tabel di atas, peneliti tidak menemukan adanya 

pemberian karcis dalam pemungutan retribusi parkir. Walaupun pihak Dinas telah 

menyarankan kepada pihak ke III yaitu CV. Gilang Galuh Pratama agar adanya 

penyediaan karcis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut, agar tidak 

terjadi pelanggaran berupa pungutan liar. 

2. Adanya kelengahan dari petugas parkir terhadap pengguna parkir. 

  Para petugas parkir atau juru parkir yang memiliki tugas untuk melakukan 

pungutan retribusi parkir, belum melakukan tugasnya secara optimal. Peneliti 

melihat masih adanya para pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir, 

akibat tidak adanya petugas parkir yang berjaga di tempat parkir tersebut. 
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 Berdasarkan indikator-indikator permasalahan di atas, mengakibatkan 

pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi parkir tersebut tidak mencapai 

target realisasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Berikut adalah data 

mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi melalui 

retribusi parkir. 

Tabel 1.2 

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang 

dikelola UPT Parkir Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2014-2016 

Tahun Target Anggaran Jumlah Realisasi Persentase 

2014 460.800.000,00 67.491.000,00 14,65% 

2015 660.000.000,00 57.098.000,00 8,65% 

2016 437.840.000,00 41.190.000,00 9,41% 

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016 

Tabel 1.3 

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang 

dikelola Pihak ke III Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2014-2016 

Tahun Target Anggaran Jumlah Realisasi Persentase 

2014 14.567.040.000,00 7.374.564.000,00 50,63% 

2015 16.335.316.800,00 8.813.059.200,00 53,95% 

2016 17.821.964.160,00 10.477.748.160,00 58,79% 

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016 

Berdasarkan uraian data mengenai laporan realisasi penerimaan pendapatan 

retribusi parkir yang dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT)  dan pihak 

ke III dari tahun 2014-2016 kota sukabumi tersebut, diperoleh dari 39 lokasi 
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parkir yang dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pihak ke III 

berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di Kota Sukabumi. Berikut data jumlah 

kendaraan yang ada di kota Sukabumi:  

Tabel 1.4 

Jumlah Kendaraan Bermotor di Sukabumi 

Kendaraan Bermotor 

No. Jenis kendaraan Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

1. Roda Dua dan 

sejenisnya 
84.848 90.527 98.160 

2. Roda empat dan 

sejenisnya 
14.100 21.418 23.321 

Sumber : KCP Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2014-2016 

Pengelolaan retribusi parkir di Sukabumi memerlukan perhatian khusus dari 

pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan 

bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa 

digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. 

Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana 

teknis, salah satunya Unit Pelakasana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan 

parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi 

pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara 

keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya UPT 
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parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk 

menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana.  

Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk 

mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan 

pengelolaan retribusi parkir. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam dengan fenomena masalah yang ada, sehingga 

peneliti dalam hal ini memuat judul “ Peran Dinas Perhubungan dalam 

Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Sukabumi”. 

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Masalah 

1.2.1 Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan dalam 

meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Sukabumi. Pendekatan 

Kualitatif yang digunakan membatasi penelitian ini untuk fokus mengkaji 

retribusi parkir. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

Adapun pertanyaan pokok yang akan peneliti ajukan sebagai landasan untuk 

menentukan arah penelitian secara jelas dalam menginterpretasikan fakta data ke 

dalam penulisan skripsi. Maka, peneliti akan mengajukan pertanyaan pokok 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan 

retribusi parkir di Kota Sukabumi ? 
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Perhubungan dalam upaya 

meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini dirancang sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan 

penerimaan retribusi parkir di Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Perhubungan 

dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta 

pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai ilmu 

administrasi publik yang berhubungan dengan peran pemerintah melalui 

Dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota 

Sukabumi. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada 

Kepala Dinas Perhubungan mengenai perannya terhadap meningkatkan 

retribusi parkir di Kota Sukabumi, serta memberikan masukan mengenai 

faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan retribusi 

parkir di Kota Sukabumi. 


