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ABSTRAK 
EFISIENSI PENGELOLAAN MANAJEMEN PARKIR TERHADAP 
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR 

LAMPUNG 
 
 

OLEH 
 
 

RIO LIANZAH 
 

 Tata kelola parkir yang ada dikota Bandar Lampung yang merupakan 
permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada 
harus memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cuku. Sangat 
disayangkan jika parkir kendaraan tidak berada di tempat yang seharusnya 
seperti dibahu jalan yang seharusnya merupakan fasilitas untuk para pejalan kaki 
dan makin banyaknya parkir liar yang sangat mengganggu lalu lintas karena 
parkir dibahu jalan dan rawan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Sebagai penyelenggara pemerintahan dalam hal ini dalam sektor parkir Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung ditutut untuk memberikan pelayanan parkir 
yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan meminimalisir kebocoran PAD 
serta memperbaiki tata kelola parkir pada tempatnya tanpa mengganggu 
stabilitas jalan dan trotoar.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 
Dinas Perhubungan dalam menciptakan pelayanan manajemen parkir dalam 
bidang perparkiran dan juga untuk mengetahui faktor faktor yang mendukung 
dan menghambat kebijakan  ini. Penelitian ini menggunakan metode Field 
Research penelitian lapangan dengan responden yaitu para pejabat Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan teknik pengumpulan data  dengan 
melakukan wawancara, dokumentasi serta observasi. Fokus dalam penelitian ini 
adalah upaya peran dinas perhubungan dalam menanggapi masalah parkir liar, 
pungutan liar yang merugikan, dan banyaknya kendaraan yang parkir di badan 
jalan/trotoar. Dinas Perhubungan telah melakukan penindakan tegas berupa 
peringatan sanksi dan pengempesan ban seperti yang diterapkan di kota-kota 
besar agar mendapatkan efek jera, dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan 
parkir Dinas Perhubungan menyiapkan berupa penerapan sistem parkir dengan 
meteran dan masih sebagian diterapkan di Kota Bandar Lampung demi 
mencegahnya bocornya Pendapatan Asli Daerah dalam menciptakan manajemen 
perparkiran berupa sistem parkir otomatis yang merupakan salah satu efektifitas 
dalam memperbiki tata kelola parkir yang ada di Kota Bandar Lampung ini. 
Faktor pendukung  adanya pengadaan sistem parkir otomatis ini , penulis 
menemukan dalam penelitian ini faktor yang menjadi pendukung dalam 
menciptakan Pengelolaan Manajemen sistem parkir otomatis di Kota Bandar 
Lampung ini yaitu pengelolaan sistem parkir otomatis ini dinilai banyak 
memberikan rasa aman, nyaman dan meminimalisir angka kemacetan yang 



 

disebabkan oleh parkir yang tidak teratur sedangkan faktor penghambatnya ialah 
kurangnya lahan parkir yang di gunakan untuk meneraapkan sistem parkir 
otomatis. Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung selain menyediakan lahan 
parkir juga hendaknya lebih tegas lagi menindak juru parkir liar yang seenaknya 
menentukan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.   Masalah 
juru parkir liar yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan kota Bandar 
Lampung  

ii 
hendaknya segera didaftarkan dan ditempatkan pada parkir on street yang tidak 
menimbulkan            kemacetan dan off street sebagai petugas penerima karcis 
sistem parkir otomatis dan mencari solusi terbaik dalam permasalahan tata 
kelola perparkiran sehingga PAD juga tidak   mengalami kebocoran. Harapan 
kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memiliki kesadaran untuk 
parkir pada ditempatnya dan diharapkan maasyarakat menyadari akan 
pentingnya kerapihan dan kebersihan Kota Bandar Lampung. 
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َ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقَاتِلُوَن فِي َسِبیلِِھ َصفًّا َكأَنَّھُْم بُْنیَاٌن َمْرُصوصٌ   إِنَّ هللاَّ
Artinya : 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh.”(QS As Saff ayat 4) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul skripsi ini adalah: “EFISIENSI PENGELOLAAN 

MANAJEMEN PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”.  Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan istilah - 

istilah yang terdapat didalamnya. 

Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat 

(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).1 Efisiensi dalam penelitian ini 

adalah ketepatan cara atau usaha dalam pengelolaan perparkiran di Kota Bandar 

lampung dengan menjalankan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan tata 

kelola perparkiran dengan melihat aspek efektifitas untuk pemerintah dan 

masyarakat pada umumnya. 

Manajemen adalah kemampuan untuk mengatur, mengoordinasikan dan 

menggerakkan para bawahan kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

organisasi.2 Manajemen dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah 

dalam mengkoordinasikan  dan mengatur bawahannya dalam menyelenggarakan 

kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola perparkiran. 

                                                        
1 Departemen Pendidikkan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat,( 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58. 
2 Zaidan, Nawawi, Manjemen Pemerintahan, (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2013), 

h. 37. 



 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir dalam penelitian ini 

adalah kegiatan yang didalamnya mengatur pengelolaan parkir kendaraan yang 

teratur. 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan.3  Pendapatan Asli Daerah atau yang 

selanjutnya disebut (PAD) dalam penelitian ini merupakan penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengeloalaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam hal ini dari sektor retribusi parkir  yang 

bertujuan untuk pembangunan daerah terutama yang dibahas kali ini adalah dari 

sektor parkir di Kota Bandar Lampung. 

Penulis memfokuskan penelitian pada kemampuan Pemerintah dalam hal 

ini dinas perhubungan kota Bandar Lampung dalam  mengatur pengelolaan dan 

manajerial parkir yang teratur terhadap penerimaan PAD dan terhadap 

kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah 

terhadap masyarakat khususnya dalam bidang penyediaan lahan parkir serta 

diharapkan dengan lebih menekankan pada efisiensi dapat lebih mengatur 

penerimaan PAD agar dapat meminimalisir angka kebocoran oleh pihak - pihak 

yang tidak bertanggung jawab.  Maksud dari judul ini adalah memberikan 

informasi dan metode serta saran mengenai kemampuan ketepatan cara atau 

                                                        
3Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 

2004), h.57. 



 

usaha dalam menjalankan pengelolaan manajerial parkir terhadap penerimaan 

PAD yang menjadi salah satu penerimaan retribusi daerah dari sektor parkir  di 

Kota Bandar Lampung . 

 

B. ALASAN MEMILIH JUDUL 

Penulis memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya judul ini untuk 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Alasan obyektif ilmiah 

a. Penulis melihat banyaknya pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota 

Bandar Lampung tidak dibarengi dengan luasnya lahan parkir yang 

ada sehingga banyak dari parkir yang menggunakan bahu jalan dan 

trotoar sebagai lahan parkir yang tidak terkontrol dan banyak juga 

angka pencurian dikarenakan parkir yang secara liar dan adanya 

kebocoran PAD karena parkir liar, hal ini memerlukan suatu 

pengendalian, pengelolaan parkir yang efisien yang termanajemen 

oleh pemerintah.  Serta untuk membantu menginformasikan pilihan 

kebijakan parkir yang dihadapi pembuat keputusan dan masyarakat 

umum.  

b. Peran pemerintah dalam mengendalikan tata kelola parkir yang baik, 

diharapkan dapat menambah PAD yang merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah  dalam memberikan pelayanan parkir di 

ruang ruang kota yang menjadi isu kunci dari manajemen 

perparkiran. 



 

 

2. Alasan Subyektif ilmiah.  

Judul yang diangkat ada relevansinya dengan mata kuliah analisis 

kebijakan publik yang ada di Jurusan Pemikiran Politik Islam dan lokasi 

penelitianya mudah dijangkau . 

C. LATAR BELAKANG MASALAH 

Masalah perparkiran diperkotaan, merupakan masalah yang kompleks 

karena adanya berbagai kepentingan masyarakat perkotaan seiring dengan 

meningkatnya kepemilikan kendaraan diperkotaan akan memperngaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya. Tingginya 

populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat 

perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi 

baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan 

yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan 

sendiri yang dialami oleh kota-kota besar di dunia.  Pusat aktivitas kota pada 

umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan.  Pusat aktivitas dapat 

berupa sebuah pusat bisnis kota, sebuah kompleks universitas, kawasan industri 

dan pusat hiburan. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota 

memberikan pengaruh terhadap kondisi lalu lintas kendaraan dari wilayah- 

wilayah sekitarnya. Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman 

modern seperti sekarang ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi 



 

terus bertambah dari tahun ke tahun, dikarenakan sifat konsumtif manusia. 

Manusia cenderung akan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan 

hanya karena barang tersebut terlihat menarik.  Apabila kendaraan terus 

bertambah, maka secara otomastis kebutuhan  lahan parkir pun akan cenderung 

terus bertambah. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga perlu suatu 

perencanaan lahan parkir yang efisien dan  dapat mengatur lahan parkir agar 

dapat digunakan secara optimal namun tetap nyaman dalam mengatur posisi 

parkir. Kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang khas di mata 

kita. Sering kita melihat kendaraan parkir di ruas-ruas jalan. Tidak jarang juga  

kita melihat orang yang memarkir kendaraan seenaknya sendiri dan mengganggu 

pengguna jalan yang lain, baik yang berkendara maupun mereka yang berjalan.  

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar akibat sifat 

konsumtif manusia merupakan salah satu penyebab kurangnya ketersediaan 

lahan parkir. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan lahan parkir di dalam 

beberapa gedung atau bangunan yang didirikan. Namun, kapasitas lahan-lahan 

parkir ini tidak seimbang dengan jumlah kendaraan bermotor yamg ada. 

Sehingga banyak kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan dan 

menyebabkan kemacetan.  Selain itu, penyebab kurangnya ketersediaan lahan 

parkir adalah kesalahan konversi lahan. Banyak lahan terbuka yang 

dikonversikan menjadi gedung bertingkat seperti apartemen dan mall. 

Seharusnya lahan-lahan terbuka ini bisa dikonversikan menjadi lahan parkir. 

Keberadaan petugas parkir kadang dirasakan sangat membantu dalam 

menjaga kendaraan yang kita miliki, dan kita dapat menyelesaikan tugas tanpa 



 

adanya kehawatiran kehilangan. Tidak sampai disini masih perlu adanya 

peningkatan petugas parkir untuk mengoptimalkan kerja mereka. Ditempat yang 

memiliki urusan sosial seperti kampus dan kantor tidak hanya pengoptimalan 

petugas saja akan tetapi area, metode, keamanan, kenyamanan dan kecepatan 

juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan palayanan yang 

terbaik namun terkadang keberadaan parkir di tepi jalan sangat menggangu 

kelancaran lalu lintas. Akibatnya, banyak masyarakat yang menggunakan 

kendaraan dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dengan menggunakan 

tempat parkir seadanya.  Kawasan pusat kota biasanya persediaan ruang parkir 

sangat terbatas, terutama area parkir di luar sisi jalan.  Jika tidak ada penyediaan 

ruang parkir yang memadai cenderung menggunakan sisi jalan sebagai tempat 

parkir, sehingga mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, seperti 

kemacetan terutama pada jam - jam sibuk, permasalahan ini merupakan 

permasalahan yang akan menjadi sangat parak jika belum ada penanganan 

dengan serius baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat.  

Strategi manajemen perparkiran tidak terlepas dari bagaimana 

pengembangan transportasi publik di kota itu sendiri. Kebijakan atau upaya 

manajemen parkir dapat berperan sebagai faktor tekan dalam mendorong, atau 

menekan perpindahan moda ke angkutan umum dan menghindari perjalanan 

yang tidak terlalu penting. Penerapan sistem parkir on street  timbul akibat 

adanya permintaan masyarakat pada lokasi-lokasi tertentu seperti tempat 

perdagangan, perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan dan tempat lain yang 

belum didukung ketersediaan parkir off street. Hal ini tentunya akan 



 

menimbulkan kemacetan jika kondisi jalan di depannya memiliki volume lalu 

lintas yang tinggi.  Ketika parkir dipusat kota disediakan secara berlebih 

(melebihi keperluan), peningkatan kualitas angkutan umum yang berdiri sendiri 

tidak akan berdaya untuk merubah perilaku pengendara. Sebagian besar 

kebijakan yang sukses memperbaiki lingkungan di pusat kota, bergantung pada 

keberhasilan mengurangi lalu lintas, dan kebijakan parkir adalah salah satu yang 

paling ampuh dan juga paling mudah diterima masyarakat.  Keperluan akan 

lahan parkir akan lebih terasa di sentral-sentral perekonomian perkotaan. Situasi 

ini tentunya bukan kondisi ideal ketika berbicara terkait dengan peningkatan 

perekonomian dan kualitas hidup di perkotaan. Tujuan pengelolaan perparkiran 

tidak saja sekadar mendapatkan retribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi 

lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan 

pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota, dan meningkatkan kualitas 

lingkungan kota 

Masalah parkir juga merupakan masalah yang sering dialami oleh kota 

kota besar di dunia.  Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik akan 

memperparah kemacetan lalu lintas, hal ini disebabkan karena pengaturan parkir 

yang tidak teratur. Peran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah parkir 

sangat di tuntut oleh masyarakat terutama pada manajemen perparkiran.  Daerah 

yang memiliki kualitas pelayanan yang baik dalam sektor apa saja yang 

menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak heran kalau daerah tersebut 

memiliki kemajuan yang pesat dibandingkan daerah lainnya. 



 

   Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dalam bidang parkir.   

Apabila pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik/berkualitas maka 

pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Disamping sudah menjadi 

keharusan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, isu tentang kualitas pelayanan 

publik juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi, 

termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. 

Perubahan sosial bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba tiba, terlebih lagi 

ketika perubahan sosial tersebut melibatkan individu atau kelompok sosial 

sebagai target perubahan.  Munculnya gagasan gagasan baru, temuan baru, serta 

munculnya kebijakan baru tidak dapat diterima begitu saja oleh individu atau 

kelompok sosial tertentu contohnya kebijakan menggunakan sistem parkir 

otomatis.4 

Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata 

kepemerintahan yang baik dan amanah.  Tata kepemerintahan yang baik ( Good 

Goverment ) itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan kepemerintahan yang 

demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih transparan dan berwibawa. 

Tata kepemrintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus 

kekuasaan itu tidak hanya berada dipemerintahan saja, melainkan beralih 

terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik 

terletak pada seberapa jauh korelasi antara tiga komponen yaitu Rakyat, 

                                                        
4 Nanang Martono,  Sosiologi Perubahan  Sosial, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) ,  h.249. 



 

Pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen dan 

sebanding.5  Penulis membahas tentang pelayanan publik yang berkaitan dengan 

tata kelola perparkiran yang merupakan salah satu yang menjadi kendala utama 

yang menyangkut tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik 

yang baik untuk masyarakat dan tidak merugikan masyarakat ketika kita melihat 

dengan banyaknya kegiatan parkir di berbagai macam tempat, dan dipertanyakan 

juga dengan banyaknya kegiatan parkir ini melakukan transaksi bayar parkir di 

tempat tempat yang seharusnya tidak dibutuhkan.  Hal ini perlu menjadi kritik 

terhadap pemerintah karena sangat memberatkan masyarakat dengan keperluan 

sebentar namun harus dan masih membayar parkir untuk membawa kembali 

kendaraan mereka, dan ini sangat memberatkan masyarakat pada umumnya.  

Parkir ini menjadi suatu masalah jika tidak di lakukan dengan mengikuti aturan 

yang ada sehingga dapat terjadi kekacauan jika tidak dilakukan dengan baik, 

semakin banyaknya kendaraan tiap tahunnya baik kendaraan roda dua maupun 

roda empat dan dituntut pemerintah terkait lebih menyediakan lahan parkir atau 

mengendalikan angka kendaraan yang semakin meningkat. Mengatasi masalah 

ini diperlukan suatu pengendalian dan perencanaan  terhadap pengelolaan 

manajemen parkir yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, 

Perencanaan dengan berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep 

pembelajaran dan hasil orang orang yang berkompeten orang yang cermat dan 

luas pandanganya dalam menyelesaikan persoalan dan dapat mengatasi kendala 

dalam jangka panjang.  Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha 

                                                        
5 Miftah Thoha, Birokrasi politik, (Jakarta : Rajawali Pers , 2011),  h.43-44 . 



 

persiapan yang sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan 

dalam rangka pencapaian tujuan.6  Manajemen yang baik akan membawa 

kemajuan untuk kotanya.  Salah satu contoh pengendalian yang dilakukan dalam 

hal ini adalah dengan memberlakukannya sistem parkir otomatis yang sekarang 

masih sedikit sekali diterapkan hanya di tempat-tempat seperti mall dan rumah 

sakit, yang menggunakan sistem parkir otomatis tersebut, selain menekan angka 

kemacetan serta carut marut parkir yang disebabkan juru parkir liar, sistem 

parkir otomatis semacam ini diharapkan dapat menambah hasil retribusi daerah 

yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan 

unsur penting dalam pembangunan daerah sebagai tambahan pendanaan yang 

didapat dari hasil retribusi daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Penerimaan Pendapatan Daerah.  Salah satu bagian terpenting dari sumber 

penerimaan daerah adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini 

disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang 

dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten 

dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Di samping 

itu Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu syarat utama keberhasilan 

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah . Sehingga kepada daerah diharapkan 

agar mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan tanpa adanya 

ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. 

                                                        
6 Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan, ( Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012 

), h. 46. 



 

Pelaksanaan Undang undang Nomor. 28 Tahun. 2009 merupakan 

peraturan yang penerapannya bertujuan Memberikan kewenangan yang lebih 

besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin 

besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam 

penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus 

memperkuat otonomi daerah serta Memberikan kepastian bagi dunia usaha 

mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. DPRD Kota Bandar Lampung 

meminta Dinas Perhubungan tegas untuk menertibkan parkir liar. Sebab, parkir 

liar tidak saja menimbulkan kemacetan tapi juga mengurangi retribusi yang 

masuk ke Pemkot Bandar Lampung, dalam  Implementasinya banyak juru parkir 

di Kota Bandar Lampung yang masih menyetorkan penghasilanya atau tidak 

menyetorkan dari penghasilannya di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung 

sehingga tidak maksimal mengalirnya hasil dari retribusi daerah ke Pendapatan 

Asli daerah yang berfungsi untuk pembangunan daerah dan semakin kurang 

efisiensinya manajemen parkir manual jika tidak ada pengawasan dari Dinas 

Perhubungan terkait.7 Serta terkaitnya premanisme yang marak terjadi dan 

banyaknya perebutan lahan parkir yang terkadang menjadi kendala sosial yang 

seharusnya tidak terjadi sehingga jika dibiarkan terus menerus akan menjadi hal 

yang tidak pantas terjadi di masyarakat.. Efisiensi dalam segala suatu kebijakan 

                                                        
7  Tribun Lampung, http://lampung.tribunnews.com/2017/03/23/dprd-minta-dishub-

tertibkan-parkir-liar. Diakses tanggal 16 Mei 2017. 
 



 

sangat harus diperhatikan ketepatan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu 

dengan tidak membuang waktu, tenaga serta biaya terutama yang berkaitan 

dengan manajemen parkir. Dalam KBBI disebutkan bahwa efektif merupakan 

“ada efeknya baik dari segi akibat dan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu hal 

yang di perbuat. Oleh karenanya seorang pemimpin dituntut agar mendatangkan 

pengaruh yang baik untuk organisasi demi memperoleh efek yang diharapkan 

oleh seorang leader dan setiap bagian yang berkecimpung didalam organisasi, 

maka di dalam Q.S. Al-Insyrah : 7  Allah SWT memerintahkan kepada seluruh 

hamba-hambanya untuk : 

 فَإَِذا فََرْغَت فَاْنَصبْ 

Artinya : Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh. 

Ajaran islam menuntut ummatnya untuk melakukan sesuatu hal itu haruslah 

efektif dan sungguh-sungguh dalam arti kata tidaklah setengah-setengah. 

Apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya, maka ia baru 

memfokuskan konsentrasinya kepada hal yang lain.   

Tujuan manajemen tersebut yakni untuk kemudahan, efisiensi, serta 

transparansi dalam pengelolaan dana parkir (retribusi) agar dapat menjadi salah 

satu andalan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. manajemen 

merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan 



 

orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara 

efektif, efesien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, 

mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan 

dengan ayat di atas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang 

beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, 

sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi: 

 َ َ ۚ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ َمْت لَِغٍد ۖ َواتَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ قُوا هللاَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ  َیا أَیُّ

 َخِبیٌر ِبَما َتْعَملُونَ 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 Sistem parkir yang termanajemen ini sebenarnya diharapkan menjadi 

sebuah solusi dari efisiensi manajemen perparkiran sehingga diperkirakan akan 

meminimalisir kebocoran dana atau penyelewengan dana dari penghasilan parkir 

yang di bayarkan oleh masyarakat sehingga dana tersebut, dan juga jika 

menggunakan sistem parkir otomatis ini sedikit demi sedikit dapat 

mempermudah pekerjaan manusia dan tidak membuang buang tenaga. Hal ini 

karena akibat adanya parkir liar sehingga harus dibenahi sistem perparkiran yang 

ada, di Kota Bandar Lampung saja, ratusan motor berjubel memenuhi jalan. 

Apakah uang hasil penarikan parkir tanpa kartu parkir itu masuk ke kas 

Pemerintah Daerah, menjadi ironis memang, pembiaran penarikan retribusi oleh 



 

pihak-pihak yang tidak dikenal sudah menjadi hal yang biasa.  Sejauh ini belum 

terlihat peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir. Jangan jangan ada 

oknum-oknum terkait yang sengaja memanfaatkan kesempatan. Pemerintah 

Daerah semestinya menyikapi ini sebagai sebuah peluang karena banyaknya 

pengunjung yang datang.  Dari pada kita harus membayar ke “preman”, lebih 

baik kita mengisi kas Pemerintah Daerah. Bayangkan saja, dihari biasa jasa 

parkir 1000 rupiah per motor, dan mobil 2000 rupiah, semua itu tanpa karcis 

parkir.  Lalu kemana uang-uang itu masuk, dimana peran Pemerinta Daerah 

sungguh mengesalkan rasanya, trotoar yang seharusnya merupakan akses 

fasilitas untuk pejalan kaki, tapi pemerintah seolah membiarkan praktik-praktik 

pungutan liar semacam itu. Penarikan uang parkir tanpa karcis parkir semakin 

tidak karuan, mungkin ini juga terjadi dihampir setiap daerah. Siapa yang 

seharusnya bertanggung jawab dan disalahkan. Semua pasti sepakat Pemerintah 

Daerah setempat yang salah. Suka tidak suka, pemerintah seolah melakukan 

pembiaran. Tidak bisa dielakan masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban. 

Masyarakat jelas merasa terganggu dengan praktik-praktik semacam ini.  Rasa 

tidak nyaman dan tidak aman menjadi alasanya.  Patut kita sadari dan kita kritisi 

tentunya. Sebagai masyarakat yang sudah melek informasi, tentunya akan 

semakin kritis. Sudah saatnya masyarakat ikut berperan mengoreksi.  Berani 

mengatakan ini benar dan itu salah. Keberanian dan kepekaan untuk menyela 

kepihak terkait wajib hukumya, dalam hal ini pemerintah daerah. Pelayanan 

pemerintah yang prima merupakan dambaan setiap warganya. Uang retribusi 

yang seharusnya masuk ke kas Pemerintah Daerah, hanya dinikmati oleh 



 

segelintir kelompok yang berwenang dan yang bersalah. Pemerintah Daerah 

mempunyai tanggungjawab sekaligus berkewajiban memperbaikinya. Jangan 

sampai masyarakat menerima dampaknya, karena pemerintah terkesan 

melakukan pembiaran. Pembiaran pada Praktik “preman” berkedok jasa parkir, 

seperti di Pasar tengah Tanjungkarang, tampak parkir kendaraan dikelola oleh 

petugas parkir tidak resmi. Hal itu terlihat dari pakaiannya yang tidak 

berseragam parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.8 Menejemen 

pengelolaan tempat yang tepat akan menjadi solusi yang baik. Solusi ini dapat 

terwujud tatkala Pemerintah Daerah mau lebih peka pada kondisi yang terjadi. 

Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, salah satunya dengan 

membenahi pengelolaan serta sarana-sarana yang ada. Akibat praktik liar 

tersebut kenyamanan publik terganggu. Pemerintah juga akan dirugikan. Jangan 

sampai pemerintah dianggap tidak peduli oleh masyarakatnya.  Ketika kondisi 

ini sudah terjadi program-program pemerintah akan terhambat karena tidak ada 

kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah Daerah harus mulai berbenah dari 

halaman depan kantor mereka. 

Peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 yang melarang ruang milik jalan 

nasional/provinsi dijadikan lokasi parkir sebetulnya telah mengakomodir akan 

keperluan regulasi strategi manajemen perparkiran.9  Strategi manajemen 

perparkiran tentu tidak akan efektif lagi, ketika kendaraan tidak dikenakan 

                                                        
8 Duajurai.com, http://duajurai.co/2016/04/15/parkir-pasar-smep-bandar-lampung-

masih-dikelola-preman,diakses 16 mei 2017 
9  Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Peraturan 

Pemerintah 



 

sangsi saat parkir di ruang milik jalan nasional tersebut. Apalagi dengan alasan 

menyalahi aturan, kendaraan yang parkir tidak dipungut bayaran. Dapat 

dibayangkan kondisi lalu lintas selanjutnya akan semakin sembrawut dan pungli 

merajalela. 

Menyikapi hal ini, ahli hukum, penegak hukum dan pihak terkait perlu duduk 

bersama dalam mengatasi masalah ini, sampai pemerintah kota siap dalam 

menjalankan strategi manajemen perparkiran sesuai aturan yang berlaku. 

 Manajemen pengelolaan parkir yang diharapkan dapat mengatasi 

masalah yang pungli, tata fungsi lahan parkir, serta dapat meminimalisir angka 

pencurian kendaraan yang sering marak terjadi dan mengurangi adanya 

premanisme yang menguasai suatu wilayah yang menjadi tempat parkir pada 

umumnya, karena sektor wilayah parkir sering di kuasai sebagai wilayah yang 

dianggap sebagai wilayahnya oleh oknum preman sehingga hal ini perlu sekali 

dihilangkan budaya premanisme wilayah yang seperti ini. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas  sistem 

perparkiran yang ada menjadi lebih baik. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran Dinas perhubungan dalam meningkatkan manajemen 

parkir yang efisien di Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan manajemen 

parkir di Kota Bandar Lampung ? 

E. TUJUAN PENELITIAN 



 

1. Untuk mengetahui peran Dinas perhubungan dalam meningkatkan 

manajemen parkir yang efisien di Kota Bandar Lampung  

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

kebijakan manajemen parkir di Kota Bandar Lampung. 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan 

tata kelola parkir guna mewujudkan kemajuan dalam bidang perparkiran 

di Kota Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi bahwa 

pengendalian dan kontrol terhadap parkir sangat penting terutama di 

Kota Bandar Lampung yang merupakan kota dengan aktivitas yang padat 

serta banyaknya kendaraan yang membutuhkan sistem parkir yang baik 

dan bahan masukan bagi pemerintah bahwa manajemen parkir yang ada 

harus lebih baik dan sekaligus dapat memperbaiki tata kota Bandar 

Lampung dari hiruk pikuknya kemacetan. 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 



 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan  (field research) 

yaitu “suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

responden”.10  Penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung.  Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 

berkenaan dengan Efisiensi pengelolaan manajemen parkir  dalam meningkatkan 

PAD di Kota Bandar lampung. 

 

 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.11  Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data 

yang bersifat kualitatif.  Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan 

menggambarkan kondisi objek tentang manajemen parkir. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer 

                                                        
10Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial, (Bandung : Mandur Maju, cet VIII, 

1996), h.102. 

11 Ibid, h.105. 



 

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini 

yaitu data data yang bersumber dari pihak atau institusi yang 

melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber Kasubag 

Umum dan Kepegawaian  Jamhuriyanto mengenai tata kelola 

perparkiran yang ada di Kota Bandar Lampung serta manajemen 

parkir seperti apa yang  di terapkan pemerintah Kota Bandar 

Lampung saat ini.12 

b. Data sekunder 

Data sekunder penelitian ini adalah buku buku yang berkaitan 

dengan masalah Administrasi Pembangunan, Manajemen 

Pemerintahan, Undang undang, literatur, karya ilmiah, website, serta 

buku buku yang berkaitan dengan  penelitian yang didapatkan dari 

perpustakaan yang ada disekitar peneliti yang menjadi data sekunder 

untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai efisiensi 

pengelolaan manajemen parkir terhadap penerimaan PAD . 

3. Metode pengumpulan  data 

a.        Metode interview  

Percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.13  

Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan 

                                                        
12 V.Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Baru ,2014), h.73. 
13 Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: remadja karya, 

1989),Cet.1.h.148. 



 

informasi mengenai Efisiensi pengelolaan manajemen parkir terhadap 

penerimaan PAD.  Narasumber dalam wawancara ini yaitu Kepala 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh 

Jamhuriyanto selaku kassubag umum dan kepegawaian Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

b. Metode observasi 

Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur - 

unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala gejala pada objek 

penelitian .Unsur unsur yang tampak itu disebut data atau informasi 

yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.14 Metode ini 

untuk memperoleh data data dan mencatat mengenai efisiensi 

manajemen parker.  Metode ini juga dapat bermanfaat untuk 

menjelaskan data yang  objektif dari data yang dikemukakan oleh para 

responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh 

benar benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah”pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buu-

buku tentang pendapat , teori, dalil atau hukum - hukum dan 

sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.15 

                                                        
14 Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Sosial, (Yogyakarta, Gajah Mada University 

1995) ,h.74. 
15 Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta: Gajah Mada 

University press,1998) ,h.133. 



 

Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap.  Data yang 

digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau arsip 

kegiatan Dinas perhubungan dalam mengatur tata kelola manajemen 

perparkiran. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat 

kontrol data data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

 
4. Metode analisis data 

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis kualitatif yaitu :”Digambarkan dengan kata kata atau 

kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu   kesimpulan 

.”Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode 

berfikir induktif.Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta fakta yang 

khusus, peristiwa - peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi 

yang mempunyai sifat umum. 

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari 

gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta fakta dan 

kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan  Efisiensi manajemen parkir 

terhadap penerimaan PAD Kota Bandar Lampung . 

H. TINJAUAN PUSTAKA 

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari 

buku buku, jurnal, makalah, tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang 

penulis lakukan. 

a. Skripsi yang berjudul” MANAJEMEN PARKIR ON STREET OLEH 

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA 



 

BUKITTINGGI.    Karya Fadhil Kurniawan, Jurusan administrasi negara 

Universitas Andalas. Fokus kajian permasalahan adalah penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh keadaan perparkiran di Kota Bukittinggi yang 

kurang tertib dan maksimal, dilihat dari permasalahan yang muncul 

seperti titik parkir illergal, pungutan tarif yang melebihi ketentuan dan 

kurangnya sarana serta prasarana penunjang parkir.   

b. Skripsi yang berjudul” ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR 

DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir 

Makassar Raya), KaryaIsmail Dwi Saputra, Program studi Ilmu 

Pemerintahan Daerah, Universitas Hasanudin Makassar 2012. Fokus 

kajian permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya 

sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak 

bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup 

keuntungan.Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN GRESIK (Studi 

tentang parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik)  “, karya 

Firasidah Hasnah, program studi ilmu Administrasi Negara, FISIP 

Universitas Pembangunan Nasional Surabaya 2014.  Kebijakan parkir 

memunyai mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. 

Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban 

perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan 

ketertiban pengelolaan perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara 

maksimal yaitu melalui peraturan Daerah Kabupaten Gresik. 



 

c. Skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME 

PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN JEMBER 

DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011”.  

karya Fanny Faturochman,program studi Ilmu Hukum, Universitas 

Jember 2013.  Dimana fokus kajian ini membahas apakah penarikan 

retribusi parkir menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 

Tahun 2009 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 4 Tahun 2011.                    

Penelitian diatas berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini 

 

 

 dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada Efisiensi pengelolaan 

manajerial parkir terhadap penerimaan PAD serta imlikasinya pada 

kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung  serta sebagai kajian yang 

seharusnya di cermati oleh masyarakat pada umumnya. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II  

EFISIENSI MANAJEMEN PARKIR DAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH. 

A. Efisiensi  

     Efisiensi merupakan daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil  

agar tidak terjadi pemborosan.16  Menurut Wirapati efisiensi adalah usaha 

mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-

kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang 

sependek-pendeknya di dalam keadaan yang nyata tanpa mengganggu 

keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan waktu. Efisiensi 

menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha 

untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, 

membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh 

untuk menyelesaikan sebuah tugas, cara A membutuhkan waktu 1 jam sedang 

cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. 

Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar 

atau efisiensi. 

Menurut Ghiselli dan Brown The term efficiency has a very exact 

definition, It is expessed as the ratio of output to input. Jadi, menurut Ghiselli 

dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu 
                                                        

16 Ibnu Syamsi.  Efisiensi, sistem, dan  prosedur kerja.. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 
2004). h.2. 



 

menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan 

(input).17  Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu hasil (output) 

dengan usahanya (input). Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini: 

1. Hasil (Output) 

 Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika suatu usaha memberikan hasil 

yang maksimum. 

2.      Usaha (Input)  

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai 

dengan usaha yang minimum. 

Beberapa pengertian efisiensi di atas,  Penulis berpendapat bahwa 

efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara 

menggunakan sumber daya, waktu, tenaga yang minimum secara optimal 

dengan hasil output yang maksimal.  Optimal di sini bukan berarti menggunakan 

sumber daya yang ada secara berlebihan, tetapi menggunakan sumber daya yang 

ada itu secara baik-baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan sebuah output. 

Sebuah manajemen yang efisien (efficient operation) akan menggunakan 

sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan 

secara maksimal, dan tidak membuang-buang sumber daya yang ada secara 

cuma-cuma dalam melaksanakan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika 

sebuah manajemen menggunakan sumber daya melebihi dari jumlah yang 

diperlukan.  Pada umumnya, manajemen yang berhasil adalah manajemen yang 

                                                        
17 Ibid., h.4. 



 

efisien namun juga efektif. 18 Karena manajemen yang efisien saja akan sia-sia 

jika gagal dalam mencapai tujuannya karena kurang efektif, dan manajemen 

yang efektif saja akan sangat mungkin terjadi pemborosan karena tidak efisien. 

 
a. Prinsip Berlakunya Efisiensi 

Menentukan suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau 

tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi.  Prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut:19 

1. Efisiensi Harus Dapat diukur 
 

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah 

ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal untuk 

selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Batas 

ukuran normal untuk pengorbanan (input) adalah pengorbanan maksimum. 

Sedangkan batas ukuran normal  untuk hasil (output) adalah hasil minimum.  

Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu kegiatan 

atau cara kerja itu efisien atau tidak. 

2. Efisiensi Mengacu Pada Pertimbangan yang Rasional 
 

Saat melakukan pertimbangan, haruslah pertimbangan itu pertimbangan 

yang rasional. Maksudnya, segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, 

masuk akal, logis, dan bukan emosional. Dengan pertimbangan yang rasional, 

objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin. 

 

                                                        
18 Ibid , h.5. 
19 Ibid , h. 6. 



 

3. Efisiensi Tidak Boleh Mengorbankan Kualitas (Mutu) 
 

Dalam hal ini kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai 

mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas tetapi dengan 

mengorbankan kualitas. 

4. Efisiensi Merupakan Teknis Pelaksanaan 
 

Dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan kebijakan 

atasan. Karena kebijakan atasan tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai 

segi yang luas cakupannya, pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan 

seefisien mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan. 

5. Pelaksanaan Efisiensi Harus disesuaikan dengan Kemampuan Organisasi 

yang Bersangkutan. 

 

Penerapan efisiensi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, dana, 

fasilitas, dan lain-lain yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan sambil 

diusahakan peningkatannya. Setiap organisasi tidak selalu mempunyai 

kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada 

kemampuan yang dimilikinya, baik mengenai sumberdaya, dananya, fasilitasnya 

ataupun yang lainnya. 

Kesemua prinsip yang dijelaskan, prinsip-prinsip tersebut harus 

terpenuhi untuk menentukan tingkat efisiensi sebuah kegiatan dalam organisasi. 

Jika prinsip atau persyaratan diatas tidak terpenuhi maka tidak dapat diketahui 

apakah suatu kegiatan itu sudah efisien atau tidak. 

 



 

b. Cara Meningkatkan Efisiensi dalam Organisasi 

 Agar tercipta organisasi yang efisien, ada beberapa cara untuk 

meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Adapun cara tersebut adalah sebagai 

berikut:20 

1. Pelaksanaan fungsi manajemen secara tepat 

Dalam fungsi manajemen yang meliputi planing, organizing, actuating, 

dan controlling itu harus dilaksanakan dengan tepat. Jika ada fungsi manajemen 

yang tidak tepat itu akan menjadikan suatu manajemen kurang efisien dan tentu 

saja akan menjadikan organisasi yang tidak efisien pula. 

2. Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tepat 

Semua sumber daya ekonomi yang ada seperti sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya kewirausahaan, dan juga sumber daya modal 

dipilih dengan baik, kemudian dimanfaatkan secara tepat. 

3. Pelaksanaan fungsi fungsi organisasi sebagai alat pencapai tujuan yang 

setepat tepatnya 

Memanfaatkan fungsi-fungsi organisasi yang sebagai wadah untuk 

digunakan sebagai alat pencapaian  tujuan yang telah direncanakan sebeumnya 

secara tepat. 

4. Pengarahan dan dinamika organisasi dilakukan untuk pengembangan dan 

kemajuan yang berkesinambungan. 

 

                                                        
20 Hessel S Nogi Tangkilisan, Manajemen publik, (Jakarta : Grasindo, 2005),  h. 64. 

 



 

B.  Manajemen  

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilah 

Manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif 

yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, 

kepemimipinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan 

sebagainyaemiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan 

juga memimpin. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama sama 

dengan orang - orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi.  Manajemen 

adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga 

dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  Beberapa definisi atau 

pengertian dari Manajemen menurut para ahli seperti yang diuraikan oleh G.R. 

Terry. Menurutnya manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari 

perencanaan ( Planning ), pengorganisasian ( Organizing ), pelaksanaan                

( actuating ), dan pengawasan ( Controling ), yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan lainnya.21 

 Manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika 

kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan 

mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya 

                                                        
21 Manulang,  Dasar dasar manajemen., (Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press , 

2002 ),  h. 46. 



 

tujuan yang dimaksudkan. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan.  Kita bisa memetakan pengertian 

manajemen kepada tiga hal, yaitu : 

1. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu 

pengetahuan.  

2. Manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau 

keterampilan me-manage.  

3. Manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional bisa me-

manage secara efektif dan efisien. 

 Drs. H. Malayu S.P.Hasibuan, menurutnya Manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Dari 

beberapa definisi diatas, ada pengertian bahwa : 

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoodinasi, koperatif,dan 

terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya. 

3. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung 

jawab. 

4. Manajemen baru dapat di terapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan 

kerja sama dalam suatu organisasi.  

5. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni 

 



 

a.  Unsur –unsur Manajemen  

Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari men, money, methods, materials, 

machines, and market disingkat dengan 6M.22 

1. Men yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga 

kerja operasional/pelaksana. 

2. Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Methods yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. 

4. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

5. Machines yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan 

untuk mencapai tujuan. 

6. Market yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan 

 
b. Jenis Jenis Manajemen 

Jenis manajemen dapat dibedakan menjadi: 

1. Manajemen keuangan adalah merencanakan, menganggarkan, mencari, 

menyimpan, memeriksa, mengelola dan mengendalikan dana yang dimiliki oleh 

seseorang atau kelompok (perusahaan maupun organisasi). 

2. Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berjalan dengan tujuan 

agar menetapkan suatu harga serta promosi, menyalurkan gagasan dan 

sebagainya agar dapat mempertahankan "kehidupan" suatu perusahaan maupun 

                                                        
22 Zaidan Nawawi, ,Manjemen Pemerintahan, PT RajaGrafinfo Persada, (Jakarta:2013), 

h.37. 

 



 

untuk mengembangkan perusahaan tersebut sehingga pada akhirnya dapat 

mencapai keutungan yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. 

3. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan metodologi yang terstruktur 

dengan maksud agar dapat mengelola kemungkinan - kemungkinan buruk yang 

dapat terjadi (ancaman). 

4. Manajemen pendidikan adalah sumber - sumber pendidikan dibuat lebih 

terpadu/terpusat agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif maupun efisien. 

5. Manajemen strategi adalah suatu proses yang dilakukan guna 

mengidentifikasi (menganalisis) "apa" dan "bagaimana" hasil yang ingin di capai 

tersebut. 

6. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan cara untuk 

mengatur suatu hubungan maupun peran para tenaga kerja (SDM) yang dipunyai 

oleh suatu 1 orang/kelompok agar dapat dipekerjakan secara maksimal tetapi 

tetap menonjolkan keefektifan serta efisien, agar dapat mencapai tujuan. 

7. Manajemen informatika adalah memanfaatkan sumber daya (dalam hal 

ini, segala yang berhubungan dengan informatika) agar kelak dapat tercapai 

tujuan yang ditetapkan. 

8. Manajemen produksi adalah aktivitas mengatur, mengkoordinasi, serta 

mengawasi bagaimana sumber daya (manusia, alat, dana, bahan) digunakan 

secara efektif dan efisien agar dapat menciptakan suatu barang/jasa yang 

memiliki nilai kegunaan yang tinggi. 

 



 

9. Manajemen konflik adalah bagaimana mengatur, 

mengkoordinir/mengarahkan suatu konflik yang sulit untuk diakhiri hingga 

akhirnya dapat mengakhiri konflik tersebut. Biasanya yang melakukan 

manajemen konflik ini adalah para pelaku konflik maupun perantara (pihak 

ketiga/penengah) dari konflik tersebut. 

10. Manajemen proyek adalah suatu proses kegaiatan manajemen dalam 

suatu proyek. 

c. Fungsi manajemen 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan 

dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan 

juga adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-

tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program 

dari alternatif-alternatif yang ada. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada 

setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.  Organisasi 

merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka 

hendaklah bersatu-padulah dalam dalam bekerja dan memegeng komitmen 

untuk mencapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud. 



 

3. Pengarahan 

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama 

dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.(Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan). 

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama 

dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.(G.R. Terry).  Apabila manusia 

ingin mendapatkan predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan 

peraturan Islam. Iman apabila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan 

Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikat manusia, maka 

tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya koordinasi yang baik dan 

efektif sehingga tercapainya tujuan yang ideal. 

4.    Pengendalian 

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu 

perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.  Dalam 

Islam Ar-Riqaabah atau pengendalian adalah pengamatan dan penelitian 

terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi 

pimpinan harus lebih baik dari anggotanya, sehingga control yang ia lakukan 

akan efektif.  Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas 

utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal. 

Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri masih 

belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer orang terbaik dan harus 

mengontrol seluruh anggotanya dengan baik. 

 



 

d. Pentingnya Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan 

kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya 

kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi 

pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, 

dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal 

dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan 

sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang akan diinginkan 

tercapai. Pada dasarnya menejemen itu penting karena : 

1. Pekerjaan yang berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri akan lebih mudah 

penyelesaiannya jika terdapat pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab 

2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan 

baik 

3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua 

potensi yang dimiliki 

4. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur 

5. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan 

C. Parkir 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah 

satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan 

transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu 

jaringan, terutama jaringan jalan raya.  Daerah perkotaan dengan kepadatan 



 

penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan 

kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan 

kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi 

penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk 

selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan 

lahan parkir yang besar pada zona tarikan sebagai contoh pada daerah pusat 

bisnis.23 

Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir 

yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada di sekitarnya digunakan 

untuk lahan parkir. Apabila badan jalan tersebut dilalui lalu lintas dalam jumlah 

yang cukup besar maka bisa dipastikan bahwa parkir di badan jalan akan 

menimbulkan permasalahan lalu lintas (kecepatan menurun dan waktu tempuh 

meningkat).  Timbulnya permasalahan parkir di kota-kota besar menuntut para 

ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik 

parkir, analisis kebutuhan parkirr, perencanaan geometrik lahan parkir, dan 

kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani 

permasalahan parkir. 

a. Cara dan jenis parkir 

Menurut Penempatannya 

Parkir di tepi jalan (on-street parking). Yakni parkir dengan 

menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. 

                                                        
23  Salim Abbas. Manajemen Transportasi. PT RajaGrafindo Persada, ( Jakarta: 2008). 

h 34. 
 



 

Kerugian : 

1. Mengganggu lalu lintas 

2. Mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu 

lintas 

3. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan 

Keuntungan : 

1. Murah tanpa investasi tambahan 

2. Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah 

Posisi parkir : 

1. Sejajar dengan sumbu jalan 

2. Tegak lurus sumbu jalan 

3. Membuat sudut dengan sumbu jalan 

Parkir di luar badan jalan (off-street parking). Yakni parkir kendaraan di 

luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada 

taman parkir. Perparkiran yang ideal adalah parkir di luar badan jalan berupa 

fasilitas peralatan (taman) parkir atau bangunan (gedung) parkir. Di pusat 

kegiatan kota yang sangat sulit memperoleh lahan yang cukup luas, fasilitas 

yang sesuai dengan gedung parkir yang dapat dibangun bertingkat sesuai dengan 

kebutuhan. Taman parkir maupun gedung parkir memerlukan biaya investasi 

yang cukup besar, namun pengembaliannya dapat diharapkan tidak terlalu lama 

dan bisa menjadi lahan usaha. 

Keuntungan : 

1. Tidak mengganggu lalu lintas 



 

2. Faktor keamanan lebih tinggi 
Kerugian : 

1. Perlu biaya investasi awal yang besar. 

2. Bagi pengguna dirasakan kurang praktis, apalagi jika kepentingannya 

hanya sebentar saja. 

Menurut Statusnya 

1. Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. 

2. Parkir khusus, dikelola oleh swasta. 

3. Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental. 

4. Taman Parkir, dikelola oleh pemerintah daerah. 

5. Gedung Parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan 

pengelolaannya oleh swasta. 

Menurut Jenis Kendaraan 

1. Kendaraan tidak bermesin (sepeda) 

2. Sepeda motor 

3. Mobil 

Menurut Jenis Tujuan Parkir 

1. Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan 

penumpang 

2. Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang 

Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengoperasian 

1. Milik swasta dan dikelola oleh swasta 

2. Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemda 

3. Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh swasta. 



 

    b.Macam-macam Parkir 

1. Parkir paralel 

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper 

depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir 

dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau 

kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum 

dilakasanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan 

dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir 

yang parkir serong tidak memungkinkan. 

2. Parkir tegak lurus 

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap 

tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih 

terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di 

pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil 

menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur 

berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. 

Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana 

parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang 

parkir. 

3. Parkir serong 

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di 

pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan 

kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun 



 

gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan 

dengan parkir tegak lurus. 

 

c. Kebijakan Parkir  

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain: 

1. Kebijakan tarip parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, 

semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian 

juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk 

mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan 

mendorong penggunaan angkutan umum. 

2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota 

ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir 

dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, 

serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui 

IMB/Ijin Mendirikan Bangunan. 

3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan 

dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang 

ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui 

penilangan ataupun dengan gembok roda 

d. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan parkir 

Parkir di badan jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan 

kemacetan, karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan dan mengganggu 

laju kendaraan yang lewat. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar 



 

badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun 

penentuan bentuk SRP ( Satuan Ruang Parkir ) yang tepat, sehingga dengan 

demikian perencana tempat parkir hendaknya memahami dan mampu mendesain 

tempat parkir dengan nyaman untuk kendaraan. 

1. Standar Fasilitas Parkir 

Standar fasilitas parkir adalah suatu pedoman untuk menentukan suatu 

ukuran petak parkir (stall) menurut berbagai bentuk penyediaannya. Penggunaan 

standar fasilitas parkir diperlukan karena tidak terdapatnya marka dari petak 

parkir pada daerah studi. Sehingga untuk  menentukan jumlah petak parkir yang 

terdapat pada daerah studi didasarkan pada standar. 

2. Standar Kebutuhan Parkir 

Standar kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari 

tataguna lahan. Kebutuhan parkir untuk setiap tata guna lahan berbeda-beda, 

begitu pula untuk setiap negara bahkandaerah mempunyai standar yang berbeda-

beda 

3. Permasalahan yang sering terjadi 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakannya perencanaan 

tempat parkir yang mencukupi, nyaman, aman baik parkir di lingkungan pasar, 

kantor, sekolah  dan tempat- tempat umum, kita ketahui bahwa parkir pada 

badan jalan ( on street parking ) tersebut masih semrawut, kurang teratur , 

sehingga laju kendaraan yang lewat di sepanjang ruas jalan itu menjadi 

berkurang, dengan demikian bisa menyebabkan kemacetan di sepanjang ruas 



 

jalan, hal ini dapat dipastikan sangat mengganggu kelancaran lalu- lintas. Selain 

tesebut diatas masih ada parkir di luar badan jalan ( off street parking ) yang juga 

masih kurang teratur, untuk itu perencanaan tempat parkir harus dilakukan 

secermat mungkin sehingga pengendara dapat menempatkan kendaraanya 

dengan nyaman selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi 

kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan dan menciptakan kondisi yang 

lebih teratur dan aman.  

4. Tujuan 

 Uraian diatas upaya yang dilakukan untuk mendapat tempat parkir yang 

aman, nyaman dan teratur, tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran 

merencanakan tempat parkir untuk kendaraqan roda empat yang meliputi, 

a. Bentuk pola sudut parkir yang tepat digunakan baik parkir pada badan 

jalan ( on street parking ) dan parkir di luar badan jalan ( off street 

parking )  

b.  Menentukan kebutuhan Ruang parkir roda empat yang harus disediakan 

baik parkir pada badan jalan ( on street parking ) dan parkir di luar badan 

jalan ( off street parking ) dan pengaruh terhadap kinerja jalan  

e. Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan parkir 

1. Luas areal total pusat kegiatan, 
2. Luas areal efektif, 
3. Jumlah tempat duduk (gedung bioskop, tempat pertandingan olah raga), 
4. Jumlah kamar/ tempat tidur (hotel/ RS), 
5. Tarif kamar standar (hotel), 
6. Pendapatan perkapita, 
7. Jumlah karyawan/ dosen/ mahasiswa, 
8. Bentuk kegiatan, 
9. Tingkat kegiatan. 
10. Pusat perdagangan, 



 

11. Pusat perkantoran swasta/ pemerintah, 
12. Pusat perdagangan eceran/ swalayan, 
13. Pasar,  
14. Sekolah, 
15. Tempat rekreasi, 
16. Hotel dan tempat penginapan, 
17. Rumah sakit 

 
Peruntukan Parkir Tidak Tetap 
 
1. Bioskop, 
2. Tempat pertunjukan, 
3. Tempat pertandingan olahraga, 
4. Rumah ibadah. 
 

D. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 

angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).24 Sektor 

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui 

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah. 

1. Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan 

yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil  

                                                        
24 Mardiasmo,  Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), .h.131. 



 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan,  dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.25 

2. Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.26 

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka 

penulis berpendapat bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan 

daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar 

berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi 

daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah.  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah sebagai 

sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan 

Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era 

otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber 

                                                        
25 Ibid, h.132. 
26 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 96. 

 



 

penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan 

undang-undang khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun 

tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan adanya suatu 

otonomi tersebut dalam hal membiayai pemerintahan secara mandiri maka 

pemerintah daerah tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari 

atau menegelola sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan 

retribusi karena mengingat pajak dan retribusi termasuk kontrubusi terbesar pada 

sumber pendapatan asli daerah semakin besar pemasukan hasil dari pada pajak 

daerah dan retribusi daerah maka semakin besar jumlah pendapatan asli daerah 

tersebut begitu juga sebaliknya apabila pengelolaan pajak dan retribusi di suatu 

daerah tidak efisien dalam pengelolaannya tentu tidak akan memberikan suatu 

kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. 

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, 

sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin 

berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa 

pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

b.  Pajak Daerah  



 

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 

2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan 

pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:27 

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary) 

2. Sebagai alat pengatur (regulatory) 

c. Retribusi Daerah 

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan 

UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan 

UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru 

di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber 

pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah 

                                                        
27 Undang undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah 



 

yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama 

berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara 

keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang 

dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai 

pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

d. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek 

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 



 

negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta maupun kelompok masyarakat. 

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli 

Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang 

tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

lain-lain milik pemerintah daerah. 28. Undang-undang nomor 33 tahun 2004  

mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah 

meliputi:29 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 

pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 

f. Cara-cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Lee dan Snow (1997) meneliti topik tentang ekonomi publik mengenai 

insentif politik dan tingkat pajak optimum. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa peningkatan keefektifan penerimaan pajak akan menyebabkan dampak 

berupa inefisiensi pada aspek sosial politik. Penentuan tingkat pajak diperlukan 

yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan pengeluaran pemerintah. Secara 

                                                        
28 Undang-undang nomor 33 tahun 2004  
29 Ibid, 



 

normatif, peningkatan pajak tidak diinginkan oleh sektor rumah tangga dan 

swasta, namun demikian melalui kebijakan yang tepat pemerintah dapat 

menentukan tingkat optimum.  

Reksohadiprodjo (1999) berpendapat bahwa penerimaan pajak merupakan 

bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping penerimaan dari 

minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak. Apabila 

Indonesia ingin mandiri, maka penerimaan dari pajak haruslah ditingkatkan agar 

supaya dapat dijadikan substitusi pinjaman dari luar negeri. 

Widayat (1995) dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar 

penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum 

ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.30 

1. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi 

dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang 

sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, 

meningkatkan pengawasan dan pelayanan. 

2. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan 

pendaftaran atau menggali pajak baru. 

 

                                                        
30 https://kutakruwng.wordpress.com/2011/06/20/cara-cara-untuk-meningkatkan-

pendapatan-asli-daerah/. Diakses tanggal 18 Mei 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

KONDISI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kondisi Parkir di Kota Bandar Lampung 

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang Undang 

nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi yang serius bagi daerah. 

Setidaknya, pemerintahan daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki 

guna meningkatkan PAD sebagai modal utama untuk melakukan pembangunan 

ekonomi di Daerahnya, untuk itu suatu sistem birokrasi daerah yang efisien, 

transparan, dan akuntabel hendaknya menjadi acuan kerja. Sisi lain otonomi 

daertah tidak semata mata menyangkut bagaimana daerah mampu secara kreatif 

mengembangkan potensi daerahnya untuk meningkatkan PAD sebaagaimana 

sering dibicarakan, otonomi seyogyanya harus dilihat dalam perspektif yang 



 

lebih luas.31 Permasalahan perparkiran di Kota Bandar Lampung bahkan di 

Indonesia sudah menjadi sebuah dilema ketika kebutuhan akan sarana 

perparkiran di kota ini masih jauh dari ideal, mesti berhadapan dengan regulasi 

lalu lintas yang ada. Permasalahan perparkiran bukan saja terdapat di Kota 

Bandar Lampung, rata-rata kota-kota besar di Indonesia mengalami 

permasalahan yang sama.  Keterbatasan lahan, kekurangan anggaran, regulasi 

sistem transportasi tidak mendukung, penegakan aturan yang tidak jalan, 

kebijakan yang selalu berubah, dan tidak siap dalam menjalankan perubahan, 

selalu menjadi alasan pada pembiaran kesemrawutan lalu lintas.   

Pengelolaan perparkiran masih terbatas kepada pemungutan sebesar-

besarnya retribusi parkir tanpa memperhitungkan akibat lanjutannya. Parkir di 

ruang milik jalan menimbulkan masalah pada keselamatan dan kemacetan, 

karena mempersempit ruang jalan. Parkir pada fasilitas pejalan kaki/trotoar 

membuat orang merasa tidak aman untuk berlalu lalang dan memaksa pejalan 

kaki berjalan ditengah jalan. Lebih daripada itu, dapat menghalangi akses untuk 

layanan gawat darurat, seperti di kawasan jalan RA Kartini dan di kawasan pasar 

Bambu Kuning Kota Bandar Lampung yang sering terjadi kemacetan, hal ini 

menjadikan lingkungan perkotaan kurang menarik dan membuat orang semakin 

bergantung pada kendaraannya.  Minimnya manajemen pengelolaan parkir dan 

semakin maraknya para petugas parkir liar yang ada di dalam ruang milik jalan 

membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terkadang membuat kemacetan 

                                                        
31 Budi Winarno ,”Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia,(Jakarta : PT  

Gelora aksara Pratama, 2008) h.42-43. 



 

di ruas ruas jalan, dan terkadang tidak mengikuti aturan rambu rambu yang ada, 

menganggap remeh ketentuan yang telah di tetapkan     menurut :  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Peraturan Pemerintah 

bagian kedua  

tentang 

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pasal 105 ayat 1-3 

Ayat 1 

 

Menyatakan bahwa “Fasilitas di dalam ruang milik jalan hanya 

dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan, Kabupaten, 

Jalan desa, jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu 

lintas / marka jalan” 

Ayat 2 

Dinyatakan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan 

sebagaimana di maksudkan pada ayat 1 di peruntukan untuk sepeda 

dan kendaraan bermotor. 

Ayat 3 

Dinyatakan bahwa Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan 

paling sedikit  



 

g. Memiliki dua lajur per arah untuk jalan 

kabupaten/kota dan memiliki dua lajur untuk 

jalan desa. 

h. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu 

lintas. 

i. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa. 

j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan 

k. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki. 

 

Sumber : Peraturan Pemerintah RI tentang jaringan lalu lintas jalan32 

Penyelenggaraan perparkiran Bandar Lampung hingga saat ini rupanya 

belum menjadi satu alat untuk membantu memecahkan persoalan tertibnya 

kawasan jalan jika tidak mengikuti peraturan diatas.  Disinyalir pengelolaan saat 

ini hanya bertumpu kepada kemauan asal jalan dan tanpa visi jelas sebagai sub 

sistem transportasi.  Dikelola sebagai alat pendapatan daerah tetapi minta di 

subsidi terus menerus dan bocor terus pengelolaan keuangannya. Mau dikatakan 

sebagai sub sistem transportasi, tetapi pengelolaan parkir di Bandar Lampung 

belum maksimal untuk membantu memecahkan kemacetan.  Sampai saat ini 

pengelolaan parkir di Bandar Lampung justru memanjakan dan memakan jalan 

raya sebagai tempat parkirnya. 

                                                        
32 Peraturan Pemerintah RI tentang jaringan lalu lintas jalan 



 

Kondisi buruknya pengeloaan parkir ini ditambah masalah dengan makin 

maraknya badan jalan atau jalan raya dijadikan sebagai tempat parkir, bahkan 

bukan itu saja ketika penulis berada di kawasan pasar tengah Bandar Lampuing  

untuk parkir saja harus membayar dua kali pertama dengan karcis pada loket 

yang di sediakan oleh dinas perhubungan lalu yang kedua membayar kembali 

pada parkir didalamnya yang tidak tahu ilegal atau legal namun tidak ditegur 

oleh pegawai dishub setempat jika itu sebagai upaya untuk meningkatkan PAD 

namun mengapa masih ada saja hal seperti itu ini sangat merugikan masyarakat 

setempat dengan manajemen yang seperti ini bisa saja kebocoran PAD makin 

tidak terkendali. Pelanggaran itu ternyata terus saja dibiarkan oleh pihak UPT.  

Selain itu juga di lapangan banyak terjadi, awalnya sebuah jalan tidak boleh 

parkir (parkir on street) namun kemudian dijadikan area parkir jalan (parkir on 

street) yang legal oleh UPT Parkir. Keberadaan parkir di badan jalan (parkir on 

street) yang membuat macet dan yang liar tersebut terus dibiarkan tanpa 

penegakan oleh pihak UPT Parkir.  Pihak UPT Parkir, sebagai penanggung 

jawab pengelolaan parkir on street (Parkir di badan jalan) terkesan tidak mau dan 

hanya ingin aman semata. Juga akhirnya ambil jalan mendiamkan kesemrawutan 

tersebut. Padahal tugas UPT parkir kota Bandar Lampung  ialah sebagai berikut : 

Tabel 2 

TUGAS DAN FUNGSI UPT PERPARKIRAN  

Tugas Pokok Unit Pengelola Perparkiran mempunyai tugas 



 

mengelola perparkiran 

Fungsi 

 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Unit Pengelola Perparkiran; 

 Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran; 

 Penyusunan rencana strategis Unit Pengelola 

Perparkiran; 

 Penyusunan standar dan prosedur pelayanan 

perparkiran; 

 Penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, 

pemeliharaan dan perawatan prasarana dan 

sarana perparkiran; 

 Pelayanan perizinan perparkiran; 

 Pelaksanaan perhitungan biaya jasa 

pelayanan perparkiran; 

 Penyelenggaraan pelayanan perparkiran di 

tempat parkir; 

 Pengaturan teknis kelancaran lalu Iintas di 

tempat parkir; 

 Pemungutan, penyetoran, pelaporan dan 

pertanggungjawaban penerimaan retribusi 

parkir; 



 

 Pelaksanaan koordinasi pengawasan, 

pengendalian dan penertiban parkir; 

 Penjagaan ketertiban dan keamanan serta 

pemeliharaan kebersihan di tempat parkir; 

 Pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi 

dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran 

di luar badan jalan; 

 Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan 

perawatan prasarana dan sarana parkir milik 

pemerintah daerah; 

 Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 

penyelenggaraan perparkiran pada badan 

jalan dan luar badan jalan; 

 Pelaksanaan kerja sama pengelolaan 

perparkiran dengan pihak ketiga/swasta; 

 Pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan 

perparkiran; 

 Pelaksanaan publikasi kegiatan; 

 Pengelolaan teknologi informasi Unit 

Pengelola Perparkiran; 

 Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

 Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 

keuangan dan barang; 



 

 Penyiapan bahan laporan Dinas yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit 

Pengelola Perparkiran; dan 

 Pelaporan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

. Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Bandar lampung33 

 Kegagalan dan kelemahan tidak adanya visi transportasi inilah yang 

menjadikan kota Bandar Lampung perlu sebuah kebijakan baru yang berani. 

Kebijakan itu adalah menata jalan dan mengembalikan jalan agar tidak menjadi 

tempat parkir dan menimbulkan kemacetan dimana-mana. Usulan untuk 

menjadikan parkir sebagai alat bantu memecahkan masalah kemacetan sudah 

banyak dibicarakan dan diusulkan agar Kota Bandar Lampung menjadi lebih 

tertib dan keluar dari masalahnya. Dalam konteks transportasi, kebijakan parkir 

yang dapat dilakukan berupa penghapusan/larangan parkir, pembatasan waktu 

parkir, tarif parkir yang tinggi atau penataan ruang parkir. Sejalan dengan visi 

tersebut, kota Bandar Lampung bisa menerapkan secara bersamaan pengelolaan 

parkir dengan sistem zona, tarif mahal dan menghapuskan parkir di badan jalan 

(On Street), dan digantikan dengan parkir diluar badan jalan (Off Street ) 

 Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi lampung segala kegiatan 

yang berkaitan dengan pemerintahan, perkantoran dan kesibukan lainnya, harus 

                                                        
33 Tugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 



 

dibarengi dengan segala tata kelola kebijakan kebijakan yang mendukung, 

kenyamanan dan tata tertib merupakan unsur yang penting dalam kenyamanan 

kota, terutama kenyamanan lalu lintas dalam sektor perparkiran melalui 

manajemen atau sistem yang memadai.  Pembatasan waktu dengan biaya parkir 

tinggi di ruang milik jalan, merupakan cara yang banyak digunakan oleh negara 

maju dan beberapa negara berkembang, demi melindungi pusat kotanya dari 

kesesakkan berlalu lintas. Pengendaranya juga diberi pilihan dengan biaya lebih 

murah, yakni, parkir di luar ruang milik jalan atau di gedung yang disediakan, 

terutama kendaraan pemilik toko.   

Penerapan zona parkir dapat diterapkan, seperti, lokasi yang paling baik 

aksesnya pada angkutan umum mendapat pembatasan yang paling ketat, lokasi 

yang paling sulit dijangkau oleh angkutan umum mendapatkan standar parkir 

lebih longgar, dan terakhir adalah diantara keduanya dimana terdapat angkutan 

umum dan akses kendaraan pribadi.  

Kebiasaan masyarakat kita yang malas jauh berjalan, dan mencari parkir 

persis di depan pintu, dapat diakomodasi dengan menyiapkan fasilitas parkir 

pada terminal angkutan umum atau pemberhentian bus (Park and Ride). 

Pembangunan Park and Ride dikawasan strategis, dapat menjamin dan 

memperluas jangkauan angkutan umum yang nantinya menuju sentral-sentral 

kota.  Park and Ride memiliki peran dalam menjaga aksebilitas ke pusat- pusat 

kota.  Peraturan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang melarang 

ruang milik jalan nasional/provinsi dijadikan lokasi parkir sebetulnya telah 



 

mengakomodir akan kebutuhan regulasi strategi manajemen perparkiran.34 

Tetapi strategi manajemen perparkiran tentu tidak akan efektif lagi, ketika 

kendaraan tidak dikenakan sanksi saat parkir diruang milik jalan nasional 

tersebut.  Apalagi dengan alasan menyalahi aturan, kendaraan yang parkir tidak 

dipungut bayaran. Dapat dibayangkan kondisi lalu lintas selanjutnya akan 

semakin semrawut dan pungli merajalela. 

Menyikapi hal ini, ahli hukum, penegak hukum dan pihak terkait perlu 

duduk bersama dalam mengatasi masalah ini, sampai pemerintah kota siap 

dalam menjalankan strategi manajemen perparkiran sesuai aturan yang berlaku. 

Berapa lama persiapannya mestinya dengan jangka waktu tertentu. 

 
B. Kondisi Pengelolaan Manajemen Parkir Oleh Dinas Perhubungan 

Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang 

telah ditetapkan oleh badan badan perwakilan politik yang merupakan suatu 

kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, manajemen, dan 

organisasi dari manusia dan peralatanya guna mencapai tujuan pemerintah.  

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan parkir di tepi jalan umum yang menyangkut 

pemungutan retribusi parkir, tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita dari program 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain untuk mendapatkan dan menggali 

potensi PAD dari sektor tersebut,juga untuk mewujudkan kenyamanan warga 

Kota dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan umum maupun di 

                                                        
34 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 



 

areal pertokoan yang juga berhubungan dengan pemakaian bahu jalan untuk 

tempat parkir kendaraan, pusat keramaian serta menciptakan kenyamanan warga 

Kota untuk memarkir kendaraaannya setiap saat.  Kebijakan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak terlepas 

dari permasalahan transportasi dan tata ruang wilayah yang ada di Bandar 

Lampung, dimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung harus dapat memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai 

permasalahan Kota, khususnya menyangkut permasalahan kemacetan di jalan 

raya yang diakibatkan oleh pemakaian ruas jalan untuk parkir kendaraan. 

Kebijakan ini tampaknya belum dapat memberikan solusi permasalahan yang 

ada, disamping mencari sumber Pendapatan Asli Daerah.  Dari beberapa 

kebijakan –kebijakan yang menyangkut perparkiran, baik Peraturan Daerah 

maupun Peraturan Walikota tentang Retribusi Parkir, tidaklah di jelaskan secara 

terperinci , dimana berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban tertulis ( 

laporan kegiatan harian dan laporan keuangan) hasil pemungutan Retribusi 

petugas dilapangan, dari juru parkir ke pengelelola wilayah parkir, serta dari 

pengelola wilayah parkir ke Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung.  Proses tranparansi, akuntabilitas petugas serta sanksi yang 

tegas bagi pelanggaran terhadap aturan dari Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota dalam proses pemungutan Retribusi parkir, mulai dari petugas yang 

paling bawah sampai ke petugas diatasnya tampaknya belumlah diatur secara 

tegas dan terperinci dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota itu sendiri. 

Selain hal tersebut diatas, didalam kebijakan pemerintah, baik berbentuk 



 

Peraturan  Daerah maupun peraturan walikota tidaklah diatur status dan 

persyaratan-persyaratan mengenai juru parkir itu sendiri, disamping memang 

belum ada pula sanksi bagi juru parkir atu petugas yang melakukan 

penyimpangan dan pelanggaran aturan. Kelemahan dan ketidak jelasan dari 

Kebijakan itu sendiri dapatlah menjadikan suatu permasalahan sendiri di tingkat 

pelaksana yakni kebingungan dan ketidak pahaman serta membuka celah untuk 

menciptakan penyimpangan serta kebocoran hasil pungutan Pajak dan retribusi 

dalam proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri karna di Perda maupun di 

Perwali tidak ada aturan yang tegas dan mengikat.  Jika kebijakan ingin 

diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk itu harus jelas, jika 

petunjuk-petunjuk pelaksana itu tidak jelas, maka para pelaksana akan 

mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan 

Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab dari segala upaya 

ketertiban perparkiran dan masyarakat pada umumnya diperlukan dalam 

mengendalikan proses perparkiran di Bandar Lampung ini, bahkan ini sebagai 

salah satu alat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, transparansi dan sebab 

akibat dari suatu kebijakan manajemen adalah salah satu unsur yang penting 

didalam sistem pemerintahan, Dinas perhubungan berupaya untuk membenahi 

segala tata kelola parkir yang ada di Kota Bandar Lampung dengan memberikan 

sanksi tegas kepada para pelaku parkir liar atau yang tidak taat terhadap undang 

undang dan aturan serta dengan memberikan upaya perbaikan pelayanan parkir 



 

dengan memberlakukan sistem parkir otomatis menggunakan palang parkir yang 

bertujuan memberikan pembenahan pada tata kelola parkir yang ada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN MANAJEMEN PARKIR OLEH DINAS 
PERHUBUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. 

 

A. Peran Dinas perhubungan dalam meningkatkan manajemen parkir 
yang efisien di Kota Bandar Lampung. 

Otonomi daerah itu hanya dilihat sebagai persoalan manajemen atau 

administratif dalam arti sempit, maka besar kecilnya kewenangan yang dimiliki 

daerah otonom merupakan persoalan teknis administratif pemerintahan semata.  

Misalnya soal kewenangan pelayanan publik yang hampir semuanya diberikan 

kepada daerah otonom kabupaten/ kota karena secara objektif manajerial tugas 

tugas tersebut lebih efisien dan efektif jika dilakukan secara otonom oleh daerah 



 

yang bersangkutan, daripada oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.  

Tata laksana pemerintahan yang baik seperangkat proses yang diberlakukan 

dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata 

laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya 

segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat 

mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi, akan mensyaratkan 

diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik.  Tata laksana 

pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan 

karakteristik dasarnya yaitu:35 

 

1. Partisipasi aktif 
2. Tegaknya hukum 
3. Transparansi 
4. Responsif 
5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat 
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang. 
7. Efektif dan ekonomis 
8. Dapat dipertanggungjawabkan 

Berlakunya karakteristik-karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk:36 

1. Meminimimalkan terjadinya korupsi 

2. Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan 

3. Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam 

pengambilan keputusan. 

                                                        
35 Winarno, Budi, Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia, ( Jakarta: PT 

Gelora aksara Pratama,2008) h.44 

36 Ibid, h.44. 



 

Dilihat dari perspektif luas, menggunakan kacamata manajemen dalam 

arti seluas luasnya, sebagaimana definisi manajemen modern  yang mencakup 

dimensi yang sangat luas bukan hanya persoalan teknis administrasi semata.  

Konsep manajemen publik baru itu mencakup didalamnya upaya upaya yang 

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan persoalan publik dalam 

arti luas seperti persoalan politik, demokrasi, pemberdayaan dan sebagainya.  

  Dilihat dari sisi manajemen dalam arti sempit, maka kewenangan besar 

yang dimiliki daerah otonom kabupaten/kota hanyalah soal cara mengelola 

pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.  

Asumsinya  dengan pendelegasian wewenang kepada daerah maka pelayanan 

publik akan dapat dilakukan secara lebih ekonomis , efektif, dan efisien.  Hal itu 

terjadi karena ada kedekatan jarak antara pihak pemberi pelayanan publik 

dengan warga masyarakat yang dilayani, sehingga hubungan pemerintahan bisa 

semakin aktif dan intensif.  Faktor kedekatan jarak dan hubungan yang aktif 

intensif itu diharapkan dapat membuat kualitas pelayanan menjadi lebih baik 

karena lebih tepat sasaran dan dapat dilakukan melalui proses yang lebih mudah 

dan murah.  Adanya kedekatan ini juga dapat diasumsikan para pelaku 

pelayanan publik lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui 

kebutuhan dan kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala 

yang di hadapi daerah. 

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan pusat kawasan 

pekerja di provinsi lampung termasuk dalam kawasan terpadat, berbagai macam 

kebutuhan yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada 



 

umumnya salah satunya ialah kebutuhan akan lahan parkir yang menjadi salah 

satu hal yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung 

bahkan di tiap tiap kota besar lainya.  Meningkatnya angka kendaraan dan 

semakin dibutuhkannya lahan parkir di Kota Bandar Lampung,  peran 

pemerintah setempat  yang seharusnya menyediakan lahan parkir atau 

mengendalikan angka kendaraan yang semakin meningkat, serta meningkatnya 

parkir liar yang ada dan tidak sesuainya tarif parkir yang ditetapkan oleh dinas 

perhubungan kota Bandar Lampung oleh pihak pihak yang tidak bertanggung 

jawab membuat masyarakat pengguna resah dan secara langsung mengkritik hal 

ini Biaya tarif parkir masuk kendaraan di Jalan Suprapto di KotaBandar 

Lampung, yang menuju sejumlah tempat seperti mall dan kawasan pertokoan 

lainnya , menerapan tarif parkir yang sangat jauh berbeda dengan Peraturan 

Walikota (Perwali).  Jika merujuk pada Perwali, kendaraan roda dua  seharusnya 

dikenakan tarif parkir masuk sebesar Rp1.500. Sedangkan yang terjadi di 

lapangan, petugas parkir memberikan karcis dengan biaya Rp2.000.  Anehnya 

lagi, karcis masuk parkir itu diubah dengan sengaja, dimana angka satu dicoret 

dan diganti menjadi angka dua,   meskipun hanya diubah sebesar 500 rupiah 

namun hal ini tidak bisa di anggap sepele,  nominal itu mengakibatkan 

meruginya para pengguna lahan parkir pada umumnya. Masyarakat Kota 

Bandarlampung diminta segera melapor jika ada oknum Dinas Perhubungan 

setempat yang menarik retribusi parkir tidak sesuai Perda Nomor 83 Tahun 2011 

tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.37 Dinas perhubungan sebagai pihak 
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terkait seharusnya lebih mementingkan hal dimulai dari kecil karena semua 

permasalahan harus di tanggapi sampai ke akar akarnya sebagai bahan 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Kota Bandar 

Lampung memiliki 256 titik parkir yang tersebar diseluruh kecamatan jika 1 titik 

parkir saja rawan penyelewengan maka bayangkan jika 256 titik parkir setiap 

hari adanya penyelewengan dan serta rawan kebocoran pendapatan dari retribusi 

parkir itu sendiri pastinya makin banyaknya kerugian yang dirasakan oleh 

masyarakat, Target penerimaan retribusi parkir ialah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

TABEL 3 

TAHUN TARGET REALISASI % 

2011 Rp.4.000.000.000 
Rp.2.277.058.50

0 

5

6,92 

2012 Rp.5.400.000.000 
Rp.3.890.489.00

0 

7

2,00 

2013 Rp.6.000.000.000 
Rp.4.200.000.00

0 

7

0,00 

2014 Rp.6.600.000.000 
Rp.4.925.028.40

0 

7

4,62 



 

2015 Rp.6.600.000.000 
Rp.5.700.000.00

0 

8

7,00 

 Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Dengan target sebesar itu melihat banyaknya 256 titik parkir di kota 

bandar lampung harusnya dapat tercapai target dari retribusi parkir sehingga 

makin banyak Anggaran Daerah yang terpenuhi dalam upaya pembangunan 

daerah.  Namun karena ada pihak yang tidak perduli maka ketegasan tentang 

penyimpangan ini terjadi secara terus menerus. 

  Menyikapi hal tersebut penulis mewawancarai, Kasubag umum dan 

kepegawaian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung 

Jamhuriyanto, S.Sos, beliau mengatakan 

“Tarif parkir itu sangat salah total dan menyalahi aturan. Karena, 

jika ada perubahan tarif, harus sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) 

dari Dishub atau Peraturan walikota”. 38  

Teori yang penulis cantumkan di BAB II kegiatan manajemen berupa 

pengawasan      ( controling ) pada  merupakan suatu fungsi yang didalamnya 

termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur 

hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas 

terjadinya penyimpangan dan menyusun feed back demi penyempurnaan dimasa 

sekarang dan dimasa yang akan datang. Penyimpangan yang terjadi kali ini 

adalah makin banyaknya kegiatan parkir yang seharusnya tidak perlu yang 

banyak ada di jalan jalan di Kota Bandar Lampung jika manajemen yang 
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dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan unsur unsur 

manajemen penyimpangan penyimpangan seperti perubahan biaya parkir yang 

dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab tidak akan terjadi dan 

bisa jadi ada terjadinya permainan politik kebijakan yang dikhawatirkan . 

Namun hal ini belum sepenuhnya diterapkan melihat masih banyaknya 

penyimpangan yang ada. Seperti sebuah siklus yang terus bersambung, maka 

fungsi dari sebuah pengawasan yang lebih baik adalah berupa hasil atau 

masukan yang kritis dan konstruktif, apa adanya dan objektif.  Hasil pengawasan 

ini yang kemudian akan digunakan sebagai bahan oleh pihak managemen dalam 

hal ini pengambil keputusan  ( policy making process ) untuk perumusan dan 

perencanaan suatu kegiatan berikutnya.   

 Mengatasi masalah ini diperlukan suatu pengendalian dan perencanaan 

yang efisien  terhadap pengelolaan manajemen parkir yang harus dilakukan oleh 

pemerintah daerah setempat, Perencanaan dengan berbagai variannya 

dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil orang orang yang 

berkompeten orang yang cermat dan luas pandanganya dalam menyelesaikan 

persoalan dan dapat mengatasi kendala dalam jangka panjang, dengan 

memberlakukan unsur unsur manajemen terdiri dari men, money, methods, 

materials, machines, unsur unsur tersebut yaitu: 39 

1. Tenaga kerja manusia, operasional/pelaksana. 

                                                        
39 Nawawi Zaidan, Manjemen Pemerintahan, (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada , 

2013), h.37. 

 



 

Menciptakan tata kelola parkir yang baik dibutuhkan pemimpin yang 

mampu menjawab permasalahan parkir di Kota Bandar Lampung dengan 

memiliki ketegasan serta tanggung jawab manajemen yang baik dalam 

melakukan tugas dan menindak segala yang melangggar serta berani dalam 

mengambil suatu keputusan. Dinas Perhubungan sebagai Pengelola perparkiran 

tertinggi telah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih 

menyediakan lahan parkir yang bersifat off street, menciptakan  palang pintu 

parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam 

menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak 

parkir liar dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir 

liar sehingga dengan dilakukanya sistem ini dapat menghindari segala 

penyalahgunaan wewenang serta dengan adanya manajemen pengelolaan dapat 

menambah Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu Pendapatan Asli 

Daerah yang penting pada tata kelola pemerintahan. 

2. Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Segala hal yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman 

diperlukan suatu pengorbanan.  Peran Dinas Perhubungan dalam menciptakan 

manajemen parkir  implementasinya diperlukan biaya yang seimbang juga, biaya 

itu didapatkan dari hasil retribusi daerah yang akan dikembalikan kepada 

masyarakat juga dapat memperbaiki pengelolaan sistem perparkiran. 

3. Metode dalam mencapai tujuan. 

Tujuan yang baik di perlukan berbagai cara untuk mencapainya.  Dinas 

Perhubungan melakukan berbagai cara dalam menciptakan efisiensi dalam 



 

pengelolaan manajemen parkir untuk menghindari tidak tertibnya badan jalan 

sebagai kawasan parkir, Maraknya banyak parkir liar, banyaknya premanisme, 

bocornya Pendapatan Asli Daerah. 

4. Materi  yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Bahan bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan haruslah suatu 

bahan yang berkualitas, bahan bahan yang diperlukan dalam manajemen 

pengelolaan parkir yang pertama adalah Sumber Daya Manusia sebagai pelaku 

utama dalam melakukan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, kedua adalah 

program jangka panjang yang terstruktur serta fungsional dalam 

implementasinya serta dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. 

 

5.Alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Alat yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola parkir ini adalah 

dengan memberlakukanya manajemen produksi, pemerintah harus memikirkan 

apa dan bagaimana menciptakan kebijakan yang baik sebagai alternatif pemecah 

permasalahan parkir serta sangat efisien dalam implementasinya di Kota Bandar 

Lampung ini semakin banyak angka kendaraan yang dilansir pada tabel : 

TABEL 4 

DATA PENINGKATAN KENDARAAN  

TAHUN 
JENIS KENDARAAN 

JUMLAH 
MOTOR MOBIL 

2015 
± 3.460.708 

unit 
 

± 27.487 unit ± 3.488.195 

unit 



 

2016 
± 4.534.768 

unit 

± 38.765 unit ± 4.573.533 

unit 

Sumber : Catatan jumlah kendaraan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung 2015-2016 

Sejalan dengan Meningkatnya angka kendaraan sangat dibutuhkanya 

manajemen yang baik yaitu sistem parkir otomatis.  Data perkembangan 

pertumbuhan kendaraan diatas sangat diperlukan pengendalian dalam 

memciptakan lahan parkir sebagai solusi agar meminimalisisr tingkat kemacetan 

karena adanya kesemrawutan parkir 

Ketidakteraturanya tata kelola perparkiran di Kota Bandar Lampung dan 

demi menyegahnya penyimpangan tarif parkir dan penyimpangan kebocoran 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam sistem manajemen perparkiran sekarang 

ini sudah diberlakukan salah satunya kebijakan penerapan sistem parkir otomatis 

yang menggunakan palang parkir biasanya diterapkan di gedung gedung ( Off 

Street ) seperti Mall dan Rumah sakit contohnya.  Dengan menggunakan 

Manajemen strategi suatu proses yang dilakukan guna mengidentifikasi 

(menganalisis) "apa" dan "bagaimana" hasil yang ingin di capai tersebut. 

Manajemen parkir yang baik perlu diterapkan di seluruh tempat. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi risiko hilangnya kendaraan yang sedang diparkir 

dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah.  Hilangnya 

kendaraan bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan kendaraan itu 

sendiri, keteledoran penjaga parkir. 



 

  Menurut Kasubag umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan 

(Dishub) Kota Bandar Lampung Jamhuriyanto dalam wawancara, beliau 

mengatakan : 

“Dinas perhubungan telah memberlakukan sistem untuk menghindari 
tarif liar, Dishub berkerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar 
Lampung, telah menerapkan sistem parkir meteran atau elektronik 
menggunakan kartu (Pass Card) layaknya seperti voucher pulsa yang 
bisa di isi ulang dalam hal ini sistem parkir otomatis untuk 
mencegahnya kebocoran PAD juga sehingga sistem ini efisien terhadap 
penerimaan PAD, kendaraan yang masuk untuk parkir tinggal masukan 
kartu dengan tarifnya akan sesuai dengan yang dibayarkan, serta tidak 
merugikan masyarakat, parkir meteran ini pun biayanya akan berbeda-
beda sesuai dengan jenis kendaraan, layaknya tarif jalan tol perbedaan 
ini khusus untuk kendaraan roda empat dengan demikian pemasukan ke 
kas daerah jadi lebih jelas, tidak ada lagi pungutan liar atau 
penambahan biaya regulasi parkir meteran ini pun, nantinya akan 
dipasang ditempat-tempat yang memang ramai kendaraan, seperti di 
Jalan padat kendaraan, atau lainnya, sistem ini akan lebih efektif dan 
efisien serta PAD bertambah, tepat aturan dan jangan ada lagi laporan 
dari warga yang merasa dirugikan dengan biaya tarif parkir kendaraan." 
40   

Adanya penerapan metode sistem parkir otomatis dalam sisi manajemen 

diatas pihak Dinas perhubungan bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar 

Lampung serta pihak swasta seperti pengelola mall dan rumah sakit tentang 

sistem parkir otomatis ini yang memiliki income lebih teratur dalam 

pelaksanaanya dari usaha outcome yaitu suatu program yang jangka panjangnya 

lebih  diharapkan dapat mengurai permasalahan perparkiran berupa kemacetan, 

pungutan liar, serta tetap memberikan rasa aman terhadap para pengendara yang 

akan meninggalkan kendaraanya saat diparkirkan  mencegah terjadinya 

kebocoran  Pendapatan Asli daerah juga yang marak terjadi. Namun masih 
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sangat sedikit diterapkan di sekitar kawasan parkir yang di sediakan oleh 

pemerintah, jika kita lihat dari sisi fungsinya hal ini sangat menguntungkan baik 

dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat sendiri. Dalam upaya 

menangani masalah parkir, Pemerintah Kota Bandar Lampung  membentuk Unit 

Pengelola Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

Studi masalah parkir di Bandar Lampung yang dilakukan oleh Unit Pengelola 

Perparkiran, menunjukkan bahwa parkir on street rawan terjadi kebocoran 

pendapatan akibat cara pembayaran langsung yang tidak transparan dan 

akuntabel.  Sebanyak  Berangkat dari hal tersebut, Unit Pengelola Perparkiran 

memberlakukan pengelolaan parkir dengan menggunakan basis teknologi 

informasi, yaitu alat parkir meter. Parkir meter telah lama digunakan oleh kota-

kota besar dunia sebagai alat pengelolaan parkir on street. Saat ini, di Indonesia 

alat tersebut telah diterapkan salah satunya di Bandar Lampung.  

 Laporan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung keuntungan 

penggunaan sistem parkir otomatis ini telah menunjukan kemajuan dalam 

peningkatan pendapatan asli daerah dan porsi yang ditetapkan  pengelola seperti 

mall dan rumah sakit dan sebagainya sebanyak 30 persen untuk pajak parkir.  

Namun dalam penerapan sistem parkir semacam ini tidaklah mudah banyak hal 

yang harus dipertimbangkan khususnya menyangkut lahan yang ada masih 

sangat minim di Kota Bandar Lampung ini dan harus mengikuti peraturan yang 

ada, menurut  

Tabel 5 

Peraturan Pemerintah 



 

BAB VI 

Fasilitas parkir umum bagian ke satu paragraf satu jenis dan 

penetapan lokasi pasal 100 ayat 1-5 : 

Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa 

taman parkir/ gedung parkir. 

Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1di peruntukan bagi sepeda dan kendaraan bermotor. 

Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus 

berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. 

Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

harus memperhatikan : 

 Rencana umum tata ruang 

 Analisis dampak lalu lintas 

 Kemudahan bagi pengguna jasa 

 Kelestarian fungsi lingkungan hidup 

Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan 

oleh : 

 Gubernur untuk lokasi parkir yang berada diwilayah 

provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta 

 Bupati untuk lokasi parkir yang berada diwilayah 

administrasi kabupaten 



 

 Walikota untuk lokasi parkir yang berada diwilayah 

administrasi kota 

Sumber : Peraturan Pemerintah RI tentang jaringan lalu lintas jalan41 

 Impementasi dalam menciptakan manajemen parkir harus dibutuhkan 

setidaknya kawasan ruang di luar parkir jalan seperti halaman, gedung, atau 

taman parkir yang menjadi sauatu syarat yang dapat di fungsikan sebagai lahan 

parkir serta dengan dibinanya para juru parkir yang seharusnya legal dan 

terdaftar pada Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung serta menjamin juga 

kesejahteraan tukang parkir itu sendiri. Sementara itu, demi keteraturan  Dinas 

Perhubungan Kota Bandar lampung telah merancang program kerja untuk 

menertibkan juru Parkir liar yang ada di Kota Bandar Lampung, antara lain : 

1. Dinas Perhubungan merangkul juru Parkir liar agar menjadi juru Parkir 

binaan Dinas Perhubungan. 

2. Dinas Perhubungan memberikan arahan-arahan kepada juru Parkir liar agar 

tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan Parkir karena dapat 

mengganggu aktivitas lalu lintas. 

3. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP 

untuk menertibkan juru Parkir liar yang masih beroperasi menggunakan 

badan jalan sebagai lahan Parkir. 

4. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk 

memberikan efek jera atau sanksi bagi pengendara yang masih melanggar 

rambu-rambu lalu lintas. 
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5. Dinas Perhubungan bekerja sama denga pihak Kepolisian untuk dapat 

menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. 

 Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan dinas terkait untuk 

kesejahteraan masyarakat juga pada umumnya bukan hanya wacana tertulis yang 

mempunyai efek sementara dan tidak diberlakukan lagi. 

Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen 

parkir yaitu : 

1. Pengendalian penyediaan ruang parkir 

Salah satu langkah penting dalam pengendalian lalu lintas adalah dengan 

membatasi ketersediaan ruang parkir di: 

a. Pengurangan fasilitas parkir di pinggir jalan sebagaimana diamanatkan 

didalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dalam pasal 43 ayat (3) yang berbunyi Fasilitas Parkir di 

dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu 

pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan 

dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. atau lebih ekstrem 

menghilangkan fasilitas parkir dipinggir jalan.42 

b. Merubah pendekatan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk 

tempat-tempat umum, perkantoran atau pertokoan dengan merubah 

                                                        
42 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
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pendekatan dari jumlah ruang parkir minimal menjadi jumlah ruang 

parkir maksimal. 

c. Bangunan tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas ruang parkir, 

agar pengguna bangunan tersebut menggunakan angkutan umum. 

2. Kebijakan waktu 

Kebijakan pembatasan parkir paruh waktu Pembatasan parkir dapat 

dilakukan dengan menerapkan pembatasan waktu yang dilakukan dengan: 

a. Penetapan waktu parkir maksimal, yang biasanya dilakukan pada parkir 

dipinggir jalan dengan menggunakan mesin parkir, dimana parkir untuk 

waktu yang panjang tidak dijinkan, parkir diarahkan untuk jangka 

pendek misalnya parkir untuk makan siang atau parkir untuk belanja di 

toko. 

b. Penetapan larangan parkir pada waktu-waktu tertentu, misalnya dilarang 

parkir pada jam sibuk pagi atau jam sibuk sore, dimana jalan lebih 

diperuntukkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. Penetapan seperti ini 

biasanya dilakukan untuk jalan-jalan yang masih diijinkan untuk parkir 

dipinggir jalan tetapi kapasitas jalannya terbatas sehingga untuk 

meningkatkan kapasitas pada waktu-waktu tertentu maka parkir dipinggir 

jalan dilarang. 

3. Pengawasan Parkir 

` Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang 

tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk 



 

mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan 

parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas, 

pemasangan gembok roda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar 

terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok 

atau melanggar larangan parkir 

Sebagai unsur penting dalam lalu lintas jalan salah satu kebijakan sistem 

parkir otomatis memiliki keunggulan  yaitu : 

a. Sistem perparkiran lebih aman, karena kendaraan yang masuk selalu 

terdata secara   tercatat maupun gambar. 

b. Mengurangi antrian kendaraan, karena cara kerja system lebih 

banyak bersifat otomatis dibandingkan dengan cara manual. 

c. Mengurangi terjadinya kesalahan, karena operator hanya perlu 

menginput nomor   kendaraan saja. 

d. Mengurangi biaya operasional, karena menggunakan kartu parkir 

elektronik (Barcode Card) yang dapat dipakai berulang kali 

(Repeatable). 

e. Mudah dalam membedakan pengguna area parkir, karena kartu 

parkir dapat dikelompok sesuai dengan kebutuhan, misalnya: umum, 

member, karyawan, dll. 

f. Mudah mengetahui jumlah kendaraan yang berada di area parkir, 

karena system selalu memberikan informasi secara real time. 



 

g. Mudah dalam melakukan perubahan jika terjadi perubahan ketentuan 

perparkiran,  karena system sudah dilengkapi dengan fasilitas setting 

ketentuan parkir. 

h. Mudah dalam mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, misalnya dengan melakukan blokir nomor kartu parkir, 

membunyikan alarm, dll. 

i. Mudah dalam mengetahui pendapatan parkir, karena pengolahan 

data dilakukan secara real time. 

j. Mudah dalam melakukan evaluasi dan rencana pengembangan area 

parkir, karena lengkapnya data yang terkumpul. 



 

 

B. Faktor  Pendukung dan Penghambat kebijakan manajemen parkir  di Kota 
Bandar Lampung 

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya 

berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam 

pelaksanaanya pemerintah akan mengalami kendala kendala atau faktot 

penghambat , namun disamping itu adapula faktor faktor pendukung dari 

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Peraturan-peraturan yang 

ditetapkan di sejumlah daerah difungsikan agar dapat menberikan pelayanan dan 

fasilitas bagi masyarakat dan juru parkir. Permasalahan yang terjadi di 

masyarakat tidak hanya sebatas itu saja. Pengetahuan yang dimiliki patugas 

parkir masih belum maksimal, pengetahuan tentang peraturan perprkiran pun 

kadang kadang minim dibiliki oleh juru parkir sehingga yang di ketahui hanya 

parkir saja tanpa tahu aturan parkir yang sebenarnya. Sering kita lihat kendaraan 

yang mereka parkir terlalu berdempetan sehingga menyulitkan pemilik 

mengambil kendaraanya. Tingkat keamanannyapun masih dapat di bilang begitu 

rendah, pengaduan di pos polisi adalah bukti kurangnya keamanan yang 

diberikan. Faktor yang mendukung pelaksanaan dalam pengelolaan pelayanan 

parkir kendaraan  di luar tepi jalan umum kawasan Kota Bandar Lampung 

adalah dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan yang ada memang harus 

diubah sistem pengelolaanya  demi terwujudnya kenyamanan para pengguna 

jalan khususnya dalam mengatur tata kendaraan  di jalan, setiap pengguna jasa 

parkir agar dapat menggunakan sesuai dengan fungsinya, maka dalam sebuah 

pengadaan sarana parkir otomatis diperlukan perencanaan dan perancangan yang 



 

baik. Mesin parkir merupakan mesin yang dapat mencetak karcis secara 

otomatis. Mesin ini  tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan karcis 

motornya karena kamera CCTV yang di letakkan pada tempat tertentu untuk 

mengamati kendaraan yang datang terhubung langsung pada mesin ini, sehingga 

saat motor atau mobil telah melewati radar di depan mesin mereka langsung 

dapat mengambil kercisnya.  Menghindari kecurangan perlu adanya petugas 

yang mengawasi tempat tersebut. Pembayarannya dilakukan saat kendaraan akan 

keluar dari tempat parkir. Cara ini lebih efektif karena pemilik kendaraan dapat 

menyiapkan uang karcis sebelum mengambil kendaraannya, dengan begitu tidak 

akan terjadi antrian saat pengambilan karcis berlangsung.    Selain pemerintah 

yang bersangkutan pemilik lahan juga harus memberikan jaminan keamanan 

pada pemilik kendaraan. Dengan begitu pemilik kendaraan akan merasa nyaman 

memarkirkan kendaraanya. Parkir elektronik dinilai lebih praktis dimana, bila 

dibandingkan versi dahulu yang hanya mengandalkan si juru parkir untuk 

banyak hal, khususnya dalam transaksi. Kini mereka terasa lebih  ringan dalam 

melakukan tugasnya untuk menjaga kendaraan hingga pemiliknya iba untuk 

mengambilnya kembali. Tentunya dinilai dari segi praktisnya memang bisa 

diacungi jempol, namun bukan berarti menjadi 100%. Karena memang masih 

butuh dikembangkan lebih lanjut. Ini terbukti dari beredarnya berita mengenai 

warga yang masih bingung, seperti warga masih bingung gunakan parkir motor 

elektronik tentunya bisa dicari titik tengah untuk bisa menangani masalah ini. 

Membuatnya lebih ramah pada pengguna, praktis memang memiliki nilai yang  

berbeda-beda. Namun, setidaknya persentase terbesar bahwa pengendara yang  



 

paham itu sudah lebih baik.  melihat Parkir otomatis adalah system pengaturan 

keluar masuknya parkir dengan menggunakan peralatan elekronik yang pasang 

pada kendaraan maupun pada pintu masuk parkir (parkir gate). Sistem ini sangat 

praktis dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Gate parkir biasanya 

dilengkapi dengan palang yang dapat turun naik secara otomatis. Alat yang 

dipasang pada dashboard kendaraan akan memberikan sinyal kepada alat 

pemantau utama pada gate parkir. Palang akan terbuka secara otomatis apabila 

kendaraan mendekati gate parker. Selanjutnya alat pemantau akan merecord 

identitas kendaraan termasuk waktu masuk kendaraan ke lokasi parkir. Begitu 

juga pada saat keluar dari areal parkir, palang akan terbuka secara otomatis dan 

alat pemantau akan mencatat waktu keluar kendaraan dan menghitung lamanya 

parkir serta tariff yang dikenakan pada kendaraan itu. Alat pemantau pada gate 

keluar akan mengurangi pulsa kartu parkir yang ada pada kendaraan secara 

otomatis. 

  Parkiran yang berada di dalam gedung atau tempat yang luas dengan 

jumlah petugas yang terbatas, sehingga memungkinkan terjadi pencurian dapat 

meletakkan kamera CCTV, di depan pintu masuk, depan pintu keluar, dan 

tempat yang dapat menjangkau pengamatan di sejumlah titik parkir. Dengan 

adanya manajemen sebagai suatu seni  Perencanaan terdapat beberapa faktor 

pendukung pengadaan sistem parkir otomatis karena adanya antara lain : 

1. Adanya dukungan dari investor swasta yang ikut berpartisipasi dalam 

melaksanakan kebijakan sistem parkir otomatis ini. 



 

2. Pengadaan sistem parkir otomatis dirasa memiliki rasa aman nyaman dan 

efektif bagi para pengguna jalan yang resah dengan parkir badan jalan 

yang membuat parah kemacetan. 

3. Berfungsi meminimalisir angka pencurian kendaraan. 

4. Menghindari adanya perebutan kekuasaan parkir oleh premanisme. 

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bekerja sama dengan Dinas 

perhubungan Kota Bandar Lampung berupaya meningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Melalui retribusi parkir, dalam hal ini dengan menggunakan 

dan menambahkan sistem parkir otomatis untuk mendongkrak 

Pendapatan Asli Daerah. 

6. Dibuat  agar dapat dapat mempermudah tingkat pengawasan serta 

meminimalisir atau menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah. 

Hal yang harus di perhatikan dalam pengadaan sistem parkir otomatis 

bukan hanya faktor yang membuat efisiensi saja namun harus melihat sisi 

hambatan terciptanya kebijakan ini . Secara Lebih rinci dapat diuraikan 

mengenai faktor penghambat peran Dinas Perhubungan dalam menciptakan 

sistem parkir otomatis antara lain : 

1. Minimnya Lahan Parkir 

Permasalahan kota yang demikan menimbulkan pertanyaan bahwa 

seharusnya yang ditangani apakah dengan pembangunan lahan parkir atau 

pengendalian kendaraan pribadi. Pembangunan lahan parkir merupakan salah 

satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir liar yang menggunakan 

sebagian badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian 



 

orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru 

mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi padahal seharusnya 

pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Tetapi jika tidak 

dilakukan penyediaan lahan parkir juga akan mendorong oang untuk parkir liar 

dengan alasan kurangnya lahan parkir. Dua hal tersebut memang ada dasarnya 

masing-masing yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 

kebijakan nantinya.  Jumlah lahan yang tidak bertambah tetapi jumlah produksi 

dan pengendara kendaraan pribadi menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi 

permasalahan kemacetan ada sebagian orang yang menggangap seharusnya 

upaya dilakukan dengan pengendalian jumlah kendaraan pribadi dengan 

menerapkan pajak tinggi dan biaya SIM bagi pangendara diperbesar seperti 

halnya di Singapura dan Jepang. Menurut beberapa orang hal tersebut akan 

sangat signifikan mengurangi kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat. 

Tetapi disisi lain produksi kendaraan yang tinggi juga akan menambah 

pendapatan negara dan penciptaan tenaga kerja. Sehingga perlu adanya analisis 

lebih mendalam sehingga dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih 

baik. 

2. Lapangan Pekerjaan Tukang Parkir terancam digantikan mesin 

Teknologi kini memasuki kehidupan sehari-hari pada taraf yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari komputer, telepon pintar, mesin cetak 3D, 

sampai perangkat medis, piranti lunak dan mobil bertenaga listrik kini tersedia, 

tidak hanya di-negara maju tapi hampir seluruh dunia.  Raksasa mesin pencari di 



 

Internet, Google mengumumkan, pihaknya sedang dalam tahap akhir 

mengembangkan kendaraan yang bisa mengemudi sendiri tanpa supir.  

Sementara mesin-mesin ini semakin canggih, apa dampaknya pada kehidupan 

manusia terutama jika sistem parkir digantikan dengan sistem parkir otomatis. 

Banyak orang mencari hal dalam parkir dengan kualitas baik, keamanan 

terjamin, dan lebih percaya pada teknologi hal ini dikui bahwa dampak besar 

lainnya kurang positif. Di masa depan, mesin-mesin pintar akan menggantikan 

manusia dalam berbagai pekerjaan, sehingga tenaga kerja kurang terampil akan 

kehilangan pekerjaan.  Teknologi semakin maju dan membuat banyak orang 

menjadi terbelakang. Kita akan menyaksikan ketimpangan dalam hal 

pendapatan, kesejahteraan, kesempatan, mobilitas, dan ini semua merupakan 

tantangan serius yang harus dihadapi.  Sebagian orang merasa terancam dengan 

berbagai tantangan ini sebaiknya memanfaatkan peluang baru yang disediakan 

oleh teknologi. Kesejahteraan masyarakatpun yang bergantung pada pekerjaan 

sebagai juru parkir harus dipikirkan lebih matang jika sistem parkir otomatis ini 

diterapkan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian skripsi ini 

yaitu : 

1. Peran Dinas perhubungan dalam mewujudkan tata kelola perparkiran di 

Kota Bandar Lampung secara garis besar mencapai dua hal, pertama 

yaitu dalam menanggapi masalah parkir liar, pungutan liar yang 

merugikan, premanisme dan banyaknya kendaraan yang parkir di badan 

jalan/trotoar Dinas Perhubungan telah melakukan penindakan tegas 

berupa peringatan sanksi dan pengempesan ban seperti yang diterapkan 

di kota-kota besar agar mendapatkan efek jera, dan seharusnya kepada 

UPT perparkiran Kota Bandar Lampung melakukan atau menekankan 

pada kualitas manajemen kedua yaitu berupa penerapan sistem parkir 

dengan meteran Dinas Perhubungan telah melakukan kebijakan yang 

diterapkan di Kota Bandar Lampung serta efektif demi mencegahnya 

bocornya Pendapatan Asli Daerah serta mengendalikan angka kemacetan 

dan menciptakan sarana parkir yang aman bagi masyarakat kota Bandar 

Lampung.  Dengan adanya sistem parkir otomatis sangat membantu 

dalam langkah memperbaiki tata kelola parkir yang ada. 



 

2. Faktor yang menjadi pendukung dalam menciptakan Pengelolaan 

Manajemen sistem parkir otomatis di Kota Bandar Lampung ini yaitu 

pengelolaan sistem parkir otomatis ini dinilai banyak memberikan rasa 

aman, nyaman dan meminimalisir angka kemacetan yang disebabkan 

oleh parkir yang tidak teratur, serta dengan adanya dukungan dari 

investor dari pihak swasta juga untuk kebaikan tata kelola parkir jang 

baik menjadi salah satu hal yang mendukung terciptanya kebijakan ini. 

Faktor yang menjadi penghambat penerapan sistem parkir otomatis ini 

yaitu dari kurangnya lahan parkir dan berkurangnya lapangan pekerjaan 

bagi tukang parkir manual . 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan saran untuk pengelolaan 

manajemen parkir oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut 

: 

1. Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung selain menyediakan lahan 

parkir juga seharusnya dan hendaknya lebih tegas lagi menindak juru 

parkir liar yang seenaknya menentukan tarif parkir yang tidak sesuai 

dengan Peraturan Daerah dengan memberikan pemahaman tentang 

undang undang tentang peraturan parkir.  Masalah juru parkir liar yang 

belum terdaftar di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung hendaknya 

segera didaftarkan dan ditempatkan pada parkir on street yang tidak 

menimbulkan kemacetan dan off street sebagai petugas penerima karcis 

sistem parkir otomatis dan mencari solusi terbaik dalam permasalahan 



 

tata kelola perparkiran sehingga PAD juga tidak mengalami kebocoran, 

karena jika kita lihat target penerimaan retribusi dari parkir saja cukup 

besar dalam memberikan tambahan dana untuk pembangunan daerah. 

2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memiliki 

kesadaran untuk parkir pada ditempatnya dan diharapkan maasyarakat 

menyadari akan pentingnya kerapihan dan kebersihan Kota Bandar 

Lampung. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti 

hanya membuat pertanyaan secara garis besar saja. 

 Peneliti menentukan narasumber yang peneliti anggap mempunyai 

informasi yang dibutuhkan. 

 Peneliti merencanakan item pertanyaan berkaitan dengan 

masalah/topik/tujuan penelitian. 

 Peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh narasumber. 

 Peneliti mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban 

narasumber 

 Peneliti menulis laporan hasil wawancara. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran II 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Nama  : Jamhuriyanto, S.Sos 
Kedudukan : Kasubag Umum 
Topik  : Manajemen Parkir 
 
Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menciptakan keberadaan Sistem 

Parkir otomatis di Kota Bandar Lampung? 

2. Sefektifitas manakah penerapan sistem parkir otomatis atau sistem parkir 

manual terhadap penerimaan retribusi parkir ke Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandar Lampung? 

3. Apa faktor pendukung penerapan sistem parkir otomatis? 

4. Apa faktor Penghambat penerapan sistem parkir otomatis? 

5. Bagaimana peran dishub dalam menertibkan parkir liar di Kota Bandar 

Lampung agar tidak terjadi kebocoran dana retribusi parkir yang berfungsi 

sebagai salah satu pendapatan daerah? 

Jawaban : 

1. Sejauh ini Kami telah menerapkan beberapa mesin yang ada di Kota Bandar 

Lampung dan diperuntukan untuk kawasan yang sering mengalami 

kemacetan serta kawasan terpadat yang dianggap membutuhkan. 

2. Jika kita lihat dari perspektif keamanan sistem parkir otomatis dinilai aman 

untuk parkir kendaraan dan lebih efisien dalam menyerap anggaran 

pendapatan asli daerah. 

3. Penerapan sistem ini di dukung oleh kebutuhan masyarakat akan lahan parkir 

dan kerapihan parkir yang ada serta masyarakat mengganggap bahwa sistem 

ini bebas dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab serta tetap terjaganya transparansi dalam upaya 

meningkatkan PAD dan dukungan dari investor swasta yang banyak 

menyetujui kebijakan ini sebagai salah satu sistem pengurai kemacetan. 



 

4. Masih terganjal kurangnya lahan, kurangnya lahan sangat menghambat 

mengembangan sistem ini serta jika sistem ini di terapkan sebagian orang 

yang berprofesi sebagai juru parkir akan kehilangan mata pencaharian dan hal 

itu yang masih terus difikirkan,  Sebagian juga akan dipekerjakan sebagai 

teknisi untuk mengelola parkir pada penerimaan karcis.  

5. Kami berupaya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku juru parkir 

liar serta memberikan kesempatan pula terhadap juru parkir liar agar 

mendaftarkan dirinya secara legal untuk menjadi juru parkir resmi, dengan 

hal semacam ini tidak dkhawatirkan lagi bahwa PAD akan bocor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


