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ABSTRAKSI 
 

Evaluasi Potensi Retribusi Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan 
asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Batu 

Oleh : 
Ayusnita W. S 

 
       Tujuan dari penelitian peneliti  yaitu : 1) Untuk mengetahui sejauh mana 
potensi retribusi parkir dan  upaya-upaya dinas Pendapatan Asli Daerah  dalam 
menggali dana melalui retribusi sebagai dana pembangunan. 2) Untuk 
meningkatkan ektensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan retribusi di kota 
Wisata Batu. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah 
dengan kuantitatif diskriptif, dengan metode kasus, dengan ruang lingkup potensi 
retribusi parkir di daerah Kota Wisata Batu, dengan sumber data diperoleh dari 
studi pustaka  di Dinas Perhubungan Kota Wisata Batu, teknik pengumpulan data 
dengan observasi dan wawancara, dan metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menghitung potensi parkir Kota Batu yang dibandingkan dengan rencana 
dan realisasi yang telah berjalan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat PAD Kota Batu mengalami 
peningkatan khususnya pada tahun terakhir, dan retribusi parkir member 
sumbangan yang tidak sedikit, meskipun berdasar realita penerimaan parkir tidak 
sampai memenuhi rencana yang disusun, hasil perhitungan potensi parkir (potensi 
parkir besar, potensi parkir sedang dan potensi parkir kecil) ternyata lebih besar 
dari yang diterima Pemkot Batu  

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui UPPD Parkir 
Kota Batu pada pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa masalah sebagai 
kendala antara lain fasilitas parkir yang tidak seluruhnya memenuhi syarat atau 
dapat dikatakan tidak aman baik bagi kendaraan yang diparkir atau bagi orangnya, 
begitu pula aspek penjaga parkirnya yang masih memiliki etika dan karakter yang 
rendah. Upaya-upaya yang perlu diambil untuk mengatasi kondisi tersebut adalah 
dengan meningkatkan SDM parkir, mengatur pelaksanaan parkir agar tidak 
sampai ke marka jalan, pengontrolan karcis parkir, di mana agar setiap parkir 
diberi karcis untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan dana 
parkir. Berdasar kondisi tersebut maka perlu kiranya pihak UPPD parkir Kota 
Batu untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan parkir dengan berpijak pada 
peluang, ancaman dan kekuatan serta kelemahan yang ada dalam perparkiran 
sehingga nantinya akan ditemukan strategi yang dapat digunakan dalam 
pelaksanaan penarikan retribusi parkir. 
 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir, Realisasi Anggaran 
Daerah, Potensi Retribusi Parkir 
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ABSTRACT 

Parking Retribution Potential Evaluation In Increasing Regional Revenue Of 
Batu City 

By: 

Ayusnita W.  

Dosen Pembimbing : 

M. Khoiru Rusydi SE, M. Ak, Ak. 

 The objectives of the research are: 1) to know how far the parking 
retribution potency and official efforts of the department of Regional Revenue 
have collected funds through retributions to help the development of the city, 2) to 
extend and intensify the improvement of retribution in Batu, the city of recreation. 

 The method used to answer the problems of the research is a descriptive 
quantitative method using a case study approach specifically in parking retribution 
potential in Batu. The source of data is by doing literature studying at the 
department of Transportation of Batu. Data collecting is done by doing 
observations and interviews. The method of analysis used here is by calculating 
parking retribution potential of Batu city compared to the plan estimation and the 
realization that has been done. 

The result shows that regional income of Batu city has been increasing, 
specifically last year, and that parking retribution has supported it significantly, 
even though according to the data, the input from parking retribution has not fully 
supported the whole plan estimation. The results of the calculation of parking 
retribution (big, medium, and small parking potentials) are bigger than those of 
what has been accepted by Batu city government.  

The efforts done by Transportation Department through the UPPD of 
Parking of Batu city have been facing some problems, such as parking facilities 
that have not been thoroughly fulfilled the requirements so that they possibly 
harm the vehicles and the people. Not to mention the parking guards’ work ethics 
and characters have not been meet the desired educated attitudes. Those problems 
can be resolved by developing the skills of the parking guards, regulating parking 
lots so that they do not go over the road, controlling the parking tickets which 
enable the handling and watching of parking finance. Based on these terms, it is 
essential for the UPPD of parking of Batu city consider the condition of parking 
environment so that the strategies of parking retribution collecting will be found. 

Key words: regional income, parking retribution, regional estimation realization, 
parking retribution potential 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Berdasar semangat otonomi daerah maka pembangunan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dalam hal ini adalah kota dan kabupaten, untuk pelaksanaan 

pembangunan daerah tersebut tidak lepas dari ketersediaan dana yang sangat 

menunjang program-program yang telah disusun, dimana hampir 60% 

pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh transfer dari pusat. (Basri, 2006:237) 

 Saat ini bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara 

berkelanjutan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki tujuan 

yang luhur yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Apabila pembangunan nasional. Sebagai pusat dari pembangunan agar 

masyarakatnya adil dan makmur maka pelaksanaan pembangunan harus 

dilaksanakan berkesinambungan. 

 Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

mencakup pembangunan disegala bidang baik bidang meterial, mental spiritual 

dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi 

serta dalam batas-batas kepribadian nasional yang didasarkan pada falsafah negara 

yaitu Pancasila dan UUD 1945. 

 Dengan adanya reformasi saat ini dan diberlakukannya otonomi daerah 

maka daerah dituntut untuk dapat mengolah dan melaksanakan pembangunan 
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dengan memberdayakan sumber daya alam serta sumber daya manusia dari 

daerahnya masing-masing. 

 Pemerintah daerah dituntut untuk trampil menggali kemampuannya 

terutama sumber dana yang akan digunakan dalam membiayai pelaksanaan 

pembangunannya, karena masing-masing memiliki ciri-ciri kas tersendiri dan 

berbeda dengan daerah lain maka sumber pendapatan daerah akan memiliki 

perbedaan dengan daerah lainnya.  

 Oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan gerak pembangunan 

terutama terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah 

dituntut untuk mampu mengelola dana yang tersedia menjadi ekonomis, efisien, 

dan efektif, agar daerah dapat mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-

sumber pembiayaan yang cukup, salah satu sumber dana yang dapat digali adalah 

retribusi. 

 Retribusi menjadi salah satu andalan penerimaan daerah, oleh karena itu 

dalam era otonomi daerah sekarang ini penggalian dana dari sektor retribusi 

sangat diperhatikan dan digiatkan disemua sektor yang dapat digali sebagai dana 

pembangunan masing-masing daerah, sejalan dengan perkembangan 

perekonomian nasional makin meningkat pula obyek maupun subyek potensial. 

 Untuk merealisasikan penerimaan retribusi, pemerintah melalui dinas 

Pendapatan Daerah terlebih dahulu memperbaiki perangkat yang digunakan untuk 

pelaksanaan penarikan retribusi yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan pembaharuan peraturan-peraturan seperti Surat Keputusan 

Bupati/Walikota tentang penarikan retribusi, surat keputusan ini akan membantu 
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petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun subyek retribusi dalam hal 

ini adalah retribusi parkir di wilayah Kota Batu. 

 Dari penjelasan ini, maka dapat penulis kemukakan tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah untuk kemungkinan pada daerah yang bersangkutan itu 

dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, disamping itu kepada 

daerah diberikan sumber-sumber keuangan oleh pemerintah pusat. 

 Dibawah undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hubungan fiskal antar pemerintah di 

Indonesia mengalami perubahan fundamental, sumber keuangan daerah adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain. 

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana 

alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil pajak 

meliputi bagi hasil PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

dan PPh perorangan. Pemerintah pusat setidaknya perlu melakukan transfer ke 

daerah minimal 25% dari pendapatan dalam negeri setelah dikurangi bagi hasil 

dengan daerah, dalam bentuk DAU. 

 Berdasar Undang-undang no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah, maka  bentuk partisipasi masyarakat dan peran dana pembangunan sangat 

besar manfaatnya bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan 

kata lain untuk mewujudkan pembangunan diperlukan suatu kerjasama antara 

masyarakat dengan pemerintahan yang didukung dengan ketersediaan dana, 

apalagi dalam upaya mewujudkan desa sejahtera. 
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 Sasaran yang dimaksud diatas adalah diarahkan pada tercapainya tujuan 

agar daerah mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti 

pembinaan dan pengendalian yang intensif terhadap peningkatan taraf hidup 

masyarakat, disamping itu untuk membiayai operasional pemerintah daerah 

dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing daerah itu sendiri sehingga daerah 

diharapkan dapat menggali keuangan daerah sebaik-baknya. 

 Isi undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada 

penjelasan umum No. 6 tentang Keuangan Daerah poin 1 dan poin 2 (2005:143) 

menyatakan bahwa : 

1. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan 
mengacu kepada undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pememrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana besarnya 
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang 
melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 
menjadi sumber keuangan daerah. 

2. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara 
lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai 
dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan 
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan 
bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan 
dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan.  
 

Dapat diketahui bahwa kemampuan daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 

titik berat otonomi daerah pada daerahnya sendiri, sangat tergantung pada 

kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Kemampuan keuangan ini dapat terwujud apabila daerah Kabupaten/Kota 

dapat mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. 
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 Dengan ketentuan bahwa sumber pendapatan asli daerah memberi peluang 

kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan potensi daerah yang bisa 

dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga daerah memiliki 

keuangan cukup dari penerimaan daerah sendiri untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan, berdasar uraian tersebut menunjukkan bahwa 

retribusi daerah salah satunya retribusi parkir mampu membantu memberikan 

sumbangan penerimaan dana yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah dan 

mendukung program pemerintah kota Batu dalam pelaksanaan pembangunan. 

 Evaluasi potensi penerimaan retribusi parkir perlu dilakukan karena akan 

menentukan model pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengingat 

banyaknya tempat parkir yang ada diwilayah Kota Batu, apakah telah dikelola 

seluruhnya atau masih belum, disamping itu tempat parkir yag ada dan dikelola 

saat ini telah dikelola dengan effisien atau belum, sehingga perlu dicari 

jawabannya. 

 Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthmainatun (2000) 

dengan variabel retribusi daerah, yaitu retribusi parkir, retribusi parkir, retribusi 

lain- lain (retribusi puskemas, peron) menunjukkan bahwa retribusi daerah 

membantu pendanaan pembangunan  daerah terutama di era otonomi daerah saat 

ini, di mana seiring dengan penyerahan dan pengalihan urusan dari pusat ke 

daerah akan diikuti pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana 

dan prasarana serta sumber daya manusia dari pusat ke daerah, oleh karena itu 

daerah harus dapat menggali kekayaannya sendiri, tidak jauh berbeda penelitian 

yang dilakukan oleh Syaifuddin (2001) dengan penguunaan variabel retribusi 
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pasar yang menyatakan bahwa hasil retribusi pasar membantu perolehan PAD, 

berdasar kedua hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut maka sangat perlu 

untuk memperhatikan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan sehingga daerah perlu memanfaatkan segala sumber penerimaan 

secara effisien. Dari rujukan penelitia tersebut yang memebedakan penelitian 

penulis adalah variabel penetuan dan dasar perhitunga dari rujukan sktipsi yang 

ada. Penulis hanya igin meilhat bagaimana perhitungan potensi yang ada, dan 

apakah potensi tersebut mampu menambah atau tidak di dalam Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

 Disinilah terletak perbedaannya adalah bahwa skripsi yg di ulas penulis 

disini lebih rinci dengan data- data yang ada dan bagaimana pengembangan lebih 

lanjut kedepannya. 

 Kemudian banyaknya masalah yang terjadi perdebatan, contohnya saja 

masalah lahan parkir yang sekarang marak menjadi berita yang sedang dibahas 

oleh masyarakat maupun pemerintah. Misalnya  banyaknya opini- opini tentang 

perdebatan retribusi parkir,yaitu : 

 Lahan parkir di Universitas Brawijaya tentang retribusi parkir sendiri antara 

Dinas Pendapatan Daerah Malang (Dispenda) dengan pihak brawijaya yang 

sedang dimuat oleh harian Jawa Pos. (Jawa Pos:22 Nov 2010:29).  

 Kemudian pemberitaan tentang para juru parkir di lapangan juga jarang 

sekali memberikan karcis kepada pengendara. Warga pun tak mendapat keamanan 

kendaraan meski sudah membayar biaya parkir. Data dari Kantor Pengelola Parkir 

Kota Jambi, tahun 2008 lalu, PAD dari retribusi parkir ditargetkan Rp 1,9 miliar. 
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Yang terealisasi hanya Rp 1,691 Miliar. Tahun-tahun sebelumnya, retribusi parkir 

juga tidak tercapai.( Retribusi Parkir Banyak Menguap:Metro Jambi) 

Timbul masalah lagi berdasarkan data yang diperoleh yang menyebutkan 

bahwa lahan parkir di kota Jakarta semakin berkurang karena adanya penyempitan 

lahan parkir akibat pembangunan di sektor yang lain sehingga menyebabkan 

penurunan pendapatan dari retribusi parkir, dan mengakibatkan target pendapatan 

retribusi parkir pada tahun 2008 tidak memenuhi target dimana pada tahun 2008 

pemerintah mematok target pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp. 25 Miliar 

sedangkan realisasi pendapatan retribusi parkir pada akhir tahun 2008 hanya 

sebesar Rp. 19 Miliar. Tidak tercapainya target tersebut mengakibatkan 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi target pendapatan dari retribusi 

parkir pada tahun 2009. Dari Rp. 25 Miliar menjadi Rp. 20 Miliar. (Pelaksanaan 

Retribusi Parkir di DKI Jakarta:Detik Com) 

  Ditunjang dengan penelitian- penelitian tentang retribusi parkir yang ada 

yang memperkuat opini- opini yang ada ialah : 

  “Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2006 

Pada Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) Kota Bandung”. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah 

masih sangat tergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat dan belum 

dapat menggali potensi dari daerahnya sendiri. Dan di Kota Bandung salah satu 

sumber pendapatan yang cukup potensial yaitu yang berasal dari retribusi parkir 

(Hardiana:23).  
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  Kemudian ditambah dengan salah satu penelitian dari sumber Pendapatan 

Asli Daerah Kota Jayapura adalah dari sektor retribusi parkir. Sektor ini belum 

dikelola dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari besarnya kontribusi retribusi 

parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2001 sangat minim yakni hanya 

Rp.263.240.600.-.Dalam upaya peningkatan Pendapat Asli Daerah dari 

perparkiran, Pemda perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang dapat 

meningkatkan pengelolaan retribusi parkir, baik melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi lokasi parkir. Dalam Penelitian ini dilakukan kajian potensi 

penerimaan retribusi parkir mobil dan sepeda motor dari lokasi parkir yang 

dikelola dan dari lokasi parkir yang potensial dikelola.  

  Untuk meningkatkan potensi penerimaan tersebut upaya yang dilakukan 

adalah melaksanakan undian karcis berhadiah. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan undian karcis berhadiah, dilakukan jajak pendapat 

terhadap 500 responden atau penggunan jasa parkir mobil dan sepeda motor. 

Hasilnya menunjukkan 82,60% pengguna jasa parkir setuju apabila diadakan 

undian karcis berhadiah dan berusaha menerima karcis parkir setiap membayar 

uang parkir. Berdasarkan persentasi tingkat keberhasilan tersebut, maka dapat 

diketahui besarnya peluang penerimaan retribusi parkir mobil dan sepeda motor 

dari lokasi parkir yang dikelola dan dari lokasi parkir yang potensial dikelola 

yakni sebesarRp. 553.831.498.-. Hal ini dibahas dalam judul penelitian 

“Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Jayapura.  
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 Bertitik tolak dari pertimbangan di atas penulis termotivasi untuk 

menelaah dan mengevaluasi lebih lanjut upaya-upaya apa yang dijalankan 

pemerintah daerah untuk menggali sumber dana pembangunan daerahnya sebagai 

pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kota Batu, yang  kemudian penulis 

tuangkan kedalam karya tulis dengan judul : 

“EVALUASI POTENSI RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA 

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  (PAD ) DI PEMERINTAH 

KOTA BATU.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Pembangunan dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai suatu 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, namun pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan lancar apabila tersedianya biaya atau dana, dalam hal ini 

yang akan penulis teliti sebagai suatu permasalahan. 

 Berdasar masalah-masalah di atas maka penulis mengangkat permasalahan 

dengan rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana potensi retribusi parkir di kota Batu? 

2. Bagaimana cara meningkatkan retribusi parkir  di Dinas Pendapatan Asli 

Dearah Kota Batu ?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menjawab 

pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah atau untuk memperoleh data 

tentang: 
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1. Untuk mengetahui sejauh mana potensi retribusi parker dan  upaya-upaya 

dinas Pendapatan Asli Daerah  dalam menggali dana melalui retribusi 

sebagai dana pembangunan. 

2. Untuk meningkatkan ektensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan 

retribusi di kota Wisata Batu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi 

peneliti lain dengan topik yang sama. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi kegiatan 

pembangunan daerah khususnya di Kota Batu 

3. Memenuhi serta melengkapi persyaratan kurikulum Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1. Memberikan gambaran umum tentang perhitungan Retribusi Parkir di 

Kota Wisata Batu. 

2. Memberikan cara- cara ektensifikasi dan intensifikasi tentang Retribusi 

Parkir pada Pemerintah daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keuangan Daerah 

2.1.1. Otonomi Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah 

pasal 1 huruf h, otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. 

 Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas dari 

etimologinya, dikemukakan oleh Sunindhia (1987:35) yaitu kebebasan atau 

kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau 

kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan. 

 Pencanangan kebijaksanaan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi 

daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999 

yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat Pemerintah 

Daerah menempati posisi yang strategis dalam hubungannya dengan pelayanan 

publik atau pelayanan masyarakat. 

 Sedangkan Kaho (2007:14) memberikan pengertian tentang otonomi 

daerah sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut ; 
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 Mula-mula otonom/ berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau 

mempunyai hak/ kekuasaan/ kewenangan pengaturan/ legislatif sendiri. 

Kemudian istilah otonomi ini berkembang menjadi pemerintah sendiri, dengan 

demikian otonomi daerah adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk 

mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. 

 Sedangkan menurut Handoyo (2007:9) menjelaskan tentang otonomi 

daerah dengan mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 1974 adalah masalah 

otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan 

kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah yang 

diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan konsep desentralisasi. 

2.1.2. Otonomi Keuangan Daerah 

 Berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ditentukan tentang wewenang pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan 

berdasar asas dekonsentrasi, asas pembantuan dan desentralisasi. Asas 

dekonsentrasi adalah wewenang pengelolaan pembangunan daerah yang dimiliki 

oleh pemerintah pusat, tetapi telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, 

sedangkan desentralisasi pada dasarnya adalah wewenang pemerintah daerah 

dalam pengelolaan pembangunan di daerah sendiri. Sedangkan asas pembantuan 
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adalah pemerintah daerah membantu melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki 

pemerintah pusat di daerah, tetapi pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah. 

 Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Bab III pasal 155 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, berbunyi : 

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan 
belanja negara. 

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari 
administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 Selanjutnya pada pasal 157 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, 

menyatakan bahwa : 

Sumber pendapatan daerah terdiri dari : 

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yaitu : 
a. hasil pajak daerah 
b. hasil retribusi daerah 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
d. lain-lain PAD yang sah  

2. Dana perimbangan dan 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 Berdasar hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki otonomi tersendiri 

untuk melakukan dan menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan 

pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan 

pasal 167 ayat (1) yang berbunyi : 

(1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 

 Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan daerah yang 

diterima pemerintah daerah dapat dengan leluasa di gunakan untuk membiayai 

pembangunan daerah tentunya dengan persetujuan DPRD. 
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 Keuangan daerah yang menjadi hak daerah untuk menggunakannya 

sebagai dana pembangunannya tentunya tidak cukup kecuali pada daerah yang 

memiliki PAD yang cukup besar sehingga perlu ada bantuan dari pemerintah 

pusat, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi menjadi dua 

kelompok, pertama subsidi/perimbangan keuangan daerah otonom, subsidi daerah 

otonom (SDO) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan 

untuk mengamankan pengeluaran rutin pemerintah daerah. 

 Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya 

keuangan dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip dimana fungsi-

fungsi ditentukan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan 

keuangan bagi pelaksanaan urusan yang bersangkutan. 

 Salah satu aspek yang perlu dicatat dalam desentralisasi yang dilakukan di 

Indonesia, adalah kecepatan dan besaran dari perubahan yang dilakukan. Dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 seluruh fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, 

hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan perdagangan serta sistem hukum 

akan didesentralisasikan pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dengan 

pelaksanaan tersebut peran keuangan sangat menentukan, sehingga dengan adanya 

keuangan tersebut maka daerah dapat dengan leluasa melakukan pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya. 

  
2.1.3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah 

Sementara Pendapatan Asli Daerah menurut Basri (2006:91), Belum dapat 

diandalkan sebagai pendapatan daerah, maka pemerintah pusat memberikan dana 
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perimbangan yang diharapkan dapat membantu membiayai kebutuhan 

pembangunan daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak. 

 Bagi hasil pajak sebagai wujud perimbangan keuangan daerah adalah 

pajak (PBB, BPHTB dan PPh Perorangan) dan bagi Hasil Sumber Daya Alam. 

Disorotinya dana perimbangan tersebut karena dalam percaturan ketatanegaraan 

Indonesia adalah hal baru dan jumlahnya relative signifikan bagi peningkatan 

sumber keuangan daerah. 

 Dana perimbangan yang pertama meliputi bagian daerah dari penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan dari sumber daya alam, dimana 

pelaksanaan perimbangan dana tersebut diatur dalam Undang-undang No. 25 

Tahun 1999. 

 Selanjutnya disebutkan dalam pasal 160 Undang-undang No. 32 Tahun  

2004 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat (1) dan (2) adalah : 

1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 huruf (a) 
bersumber dari pajak dan sumber daya alam 

2) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud dalam 
dalam pasal (1) terdiri dari : 
a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector pedesan, perkotaan, 

perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 
b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sektor 

pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 
c) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. 
 Besarnya persentase dana perimbangan yang dikembalikan ke daerah pada 

dasarnya tidak sebanding dengan hasil yang diperolehnya dengan kata lain hanya 

menguntungkan pemerintah pusat saja. Oleh karena itu agar struktur keuangan 

daerah kuat maka banyak daerah berharap ada perubahan dan diperbaiki dengan 
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hasil PBB dan BPHTB masuk pada daerah seluruhnya, karena secara praktis pajak 

ini adalah pajak daerah seluruhnya. 

 Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah yang 

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) pada dasarnya masuk pada kas negara sedangkan 

pemerintah daerah akan mamperoleh pengembalian dalam bentuk dana 

perimbangan dengan besarnya persentase yang tidak seimbang. 

 Kondisi ini yang akhir-akhir ini menimbulkan kecemburuan sosial karena 

masuknya keuangan dari sektor pajak banyak yang ada di pusat dari pada di 

daerah, sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa dana dari sektor pajak 

banyak menguntungkan Jakarta saja. 

 Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penentuan 

perimbangan keuangan antara daerah dan pusat, penerimaan dari sector pajak 

akan menjadi bahan untuk dibagi dua antara pusat dan daerah, namun untuk 

pendapatan dari sector retribusi pada dasarnya seluruhnya akan menjadi hak 

daerah itu sendiri. 

 

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Masing-masing daerah di negeri ini pada umumnya memiliki sumber 

pendapatan dalam upaya melakukan pembanguan untuk memberikan pelayanan 

pada masyarakatnya. 



17 
 

 Sebelum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 

pendapatan asli daerah (PAD) maka terlebih dahulu kiranya dijelaskan pengertian 

pengertian pendapatan dan pengertian daerah. 

 Pengertian pendapatan menurut Pariata (1992:723) bahwa : Income 

pendapatan yaitu seluruh pendapatan seorang baik itu berupa uang ataupun berupa 

barang yang diperoleh untuk jangka waktu tertentu. 

 Pengertian pendapatan menurut FASB No. 3 mengatakan adalah aliran kas 

masuk atau pertambahan aktiva suatu kesatuan usaha atau penyelesaian hutang 

(kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa 

atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama kesatuan usaha tersebut. 

 Giri (1995:23) mengatakan tentang pendapatan adalah aliran masuk atau 

kenaikan aktiva, suatu entitas atau penyelesaian kewajiban selama periode 

tertentu, yang timbul dari adanya penjualan barang, penyerahan jasa dan atau 

kegiatan pokok suatu entitas. 

 Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

adalah hasil yang dilakukan dalam suatu usaha yaitu berupa uang atau barang 

dalam waktu tertentu. 

 Pengertian daerah menurut pasal 1 bagian e Undang-undang No. 5 tahun 

1974 mengatakan bahwa : 

“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, 
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. . 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah keseluruhan pendapatan yang 
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diperoleh oleh daerah baik berupa uang atau barang yang diperoleh dalam jangka 

waktu tertentu yang membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan 

didaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 3 bagian a yang 

dimaksud dengan pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 

daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 Didalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, bagi daerah 

mutlak diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, oleh karena itu perlu 

dipikirkan tentang sumber dananya, atas pelaksanaan otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab, daerah tidak boleh menggantungkan diri kepada sumbangan 

atau bantuan pemerintah saja, untuk itu daerah perlu menggali sumber-sumber 

pendapatan daerah sendiri sesuai dengan potensi kemampuan masyarakat 

setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

 Ketentuan mengenai Pendapatan Daerah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 halaman 30 tentang sumber-sumber pendapatan 

asli daerah. 

 Sumber-sumber pendapatan asli daerah diungkapkan Basri (2006:87) 

adalah: 

1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
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3. Hasil perusahaan daerah 
4. Lain-lain usaha daerah yang sah (seperti pinjaman keluar negeri atau 

pinjaman ke bank-bank) 
 Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Pendapatan Daerah itu ada empat 

sumber yang digali, dipungut, diawasi secara efektif oleh Pemerintah Daerah dan 

dalam hal ini telah menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang sah. 

 Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah, terdiri atas: 

1. Sumbangan dari pemerintah 

2. Sumbangan-sumbangan yang lain yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.3. Pajak Daerah 

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak menurut Undang-undang Perpajakan Nasional (Undang-undang No. 

16 Tahun 2000 tentang Perpajakan, adalah iuran rakyat kepada negara 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung 

dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Routine) dan 

pembangunan. 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan 

yang bersifat langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dalam pelaksanaan pembangunan.  Pajak daerah 

menurut Kenneth Davey yang diterjemahkan oleh Amanullah (2000:39) adalah : 

a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari 

daerah sendiri 
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b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipugut oleh Pemerintah Daerah  

d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi 

hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani 

pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaan dilapangan 

pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan yang memberatkan wajib 

pajak.  

2.3.2. Landasan Hukum Pajak Daerah 

 Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terus digali 

sebagai sumber dana pembangunan, namun dalam penggalian dana dari sektor 

pajak harus berdasarkan peraturan atau landasan hukum yang berlaku. 

 Landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada pasal 158 ayat (1) dan (2) 

yang berbunyi : 

(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang 

pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Pemerintahan Daerah 

(2) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain 

diluar yang telah ditetapkan undang-udang 

Dan sejak diterbitkannya UU No. 28 tahun 2009, mengakibatkan isi revisi 

Perda No. 1 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi. Ini membawa dampak pada 
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aturan-aturan retribusi yang harus digeser atau dipindahkan dari bagiannya 

masing-masing. Peraturan Daerah ini paling tidak akan membawa dampak juga 

pada perubahan dari retribusi menjadi pajak daerah. Dengan demikian, perlu 

diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Dalam revisi Perda tersebut dibagi tiga 

bagian. Yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. 

Bila dikaitkan dengan UU No.28/ 2009, maka ada retribusi daerah yang tadinya 

termasuk bagian retribusi jasa umum, dipindahkan menjadi retribusi jasa usaha. 

Begitu juga ada yang dipindahkan retribusi jasa usaha dan perizinan. 

Sebagai contoh, Retribusi Parkir di Badan Jalan dalam UU No.28/2009, 

diubah menjadi pajak. Ada juga aturan pajak dijadikan retribusi. Misalnya, pajak 

air bawah tanah diubah menjadi retribusi air bawah tanah. Aturan retribusi yang 

digeser harus diklasifikasi dan diperjelas lagi. 

Belum disetujuinya isi Retribusi Daerah juga dikarenakan belum 

lengkapnya aturan tersebut dengan proyeksi penerimaan dan kekurangan retribusi 

daerah. Terutama bila ada bagian-bagian yang dihilangkan atau dipindahkan ke 

bagian jasa retribusi lain dan diubah statusnya dari pajak menjadi retribusi dan 

sebaliknya, retribusi menjadi pajak. 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan pajak daerah 

pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah, dimana 

peraturan daerah satu pada dasarnya berbeda dengan peraturan daerah lainnya. 

Dasar hukum yang diberlakukan untuk melakukan penarikan pajak daerah pada 

dasarnya sama yaitu berdasarkan peraturan daerah. 
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2.3.3. Tata Cara Menilai Pajak Daerah 

  Pajak daerah yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang perlu 

adanya penilaian yang signifikan agar pengenaan pajak tersebut tidak 

memberatkan dan mendasarkan pada peraturan yang berlaku, pajak yang 

dikenakan pada masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu pajak atas harta tetap dan 

pajak atas harta tidak tetap. 

  Pajak atas harta tetap adalah merupakan penerimaan pajak langsung yang 

paling umum bagi Pemerintah Daerah, dimana penilaian pajak tersebut didasarkan 

atas nilai pajak atas harta tetap yang bersangkutan, sedangkan pajak atas dasar 

harta tidak tetap perhitungannya didasarkan pada tingkat konsumsi. 

  Pajak-pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakatnya dinilai dengan 

tarif, biasanya tarif yang diberlakukan dalam bentuk persentase, besarnya 

persentase tergantung dari nilai pajak yang dikenakan pada obyek pajak tersebut, 

tarif pajak ini kemudian dibagi dalam kelas-kelas, dimana kelas-kelas tersebut 

menggambarkan tingkat kemampuan wajib pajak. 

  Besarnya persentase pajak yang dikenakan wajib pajak tersebut didasarkan 

pada peraturan daerah yang berlaku pada masing-masing daerah, sehingga 

masing-masing daerah akan mengacu pada perda yang dimiliki, 

2.3.4. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah 

 Pajak daerah sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, sebagai dana 

pembangunan meskipun besarnya pajak daerah tersebut masih kurang untuk 

mencukupi dana pembangunan yang dibutuhkan. 
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 Pajak daerah sangat dipacu peningkatannya, oleh karena itu setiap 

pemerintah daerah selalu berupaya bagaimana meningkatkan perolehan pajak 

daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan menurut Brotodihardjo (2007:25) 

dapat berupa : 

a. Sosialisasi, yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya pajak bagi pembangunan. 

b. Menerbitkan surat tagihan pajak 
c. Terjun langsung/mendatangi wajib pajak yang belum lunas pajaknya. 

 Upaya-upaya tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor 

pajak, karena dengan sosialiasi maka masyarakat akan menyadari akan pentingnya 

pajak bagi biaya pembangunan, sehingga masyarakat yang bersangkutan akan 

berusaha untuk melunasi pajaknya. 

 Dengan menerbitkan surat tagihan pajak, hal ini sering dilakukan oleh 

pemerintah terhadap pajak tanah dan bangunan. Dengan pembayarannya yang 

telah ditentukan tempatnya. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam 

meningkatkan perolehan pajaknya apalagi pemungutannya melibatkan pejabat 

paling bawah dalam hal ini adalah perangkat desa. 

 Untuk memperlancar penarikan pajak sering aparat pemerintah melakukan 

terjun langsung ke masyarakat yaitu dengan menarik langsung dengan mendatangi 

wajib pajak yang belum lunas pajaknya, hal ini sering membawa hasil karena 

wajib pajak sering melakukan transaksi saat ditagih. 

2.3.5. Sumber-sumber Pajak Daerah 

 Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 telah menetapkan beberapa jenis pajak 

dan retribusi bagi daerah, sebagai perbaikan dari ketentuan dalam UU No. 

18/1997. Daerah juga diberi peluang untuk menggali sumber-sumber 
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keuangannya dengan menetapkan sendiri pajak dan retribusi selain dimuat dalam 

Undang-undang, tetapi harus sesuai dengan kriteria-kreteria yang dimaksud dalam 

UU No. 22 tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 adalah: 

 Sumber pajak daerah provinsi yang ditetapkan adalah: 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 
2) Bea balik nama kendaraan bermotor  dan kendaraan di atas air 
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
4) Pajak pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah dan air permukan 

tanah 
 Sumber pajak untuk daerah Kabupaten/Kota diungkapkan Basri (2003:88) 

adalah: 

1) Pajak hotel 
2) Pajak restoran 
3) Pajak hiburan 
4) Pajak reklame 
5) Pajak penerangan jalan 
6) Pajak pengamilan bahan galian golongan C 
7) Pajak parkir 

 Kemandirian dalam bidang penerimaan ternyata belum dapat ditampilkan 

secara jelas dalam pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 

2004. Ternyata proporsi PAD terhadap total penerimaan masih sangat kecil, hal 

ini dapat dijelaskan dengan melihat dan menganalisis jenis-jenis pendapatan yang 

dapat dikategorikan sebagai PAD.  

 Berharap dari penghasilan BUMD selama ini daerah sangat tidak mungkin, 

kelemahan manajemen menyebabkan secara keuangan BUMD-BUMD ini 

bukanlah alternatif sumber pendapatan daerah yang besar bagi daerah. 

 Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah adalah berasal dari 

retribusi, menurut Munawir (1995:151) retribusi adalah iuran kepada pemerintah 

yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Pelaksanaan 
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ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari 

pemerintah ia akan dikenakan iuran”. 

 Selain itu banyak pemerintah daerah yang memiliki share kepemilikan 

BUMN, hal ini dalam satu sisi memang akan memberikan tambahan pendapatan 

bagi daerah yang bersangkutan, tetapi pada sisi lain kebijakan ini sangat 

disinsentif bagi tumbuhnya sektor riil (investasi) di daerah yang bersangkutan, 

karena memberi ketidakpastian hukum bagi investor dan beban yang sangat besar 

kepada pengusaha. 

 Lain-lain penerimaan yang sah seperti pinjaman keluar negeri, namun 

pinjaman keluar negeri sebagai alternatif pembiayaan juga tidak bisa diharapkan 

karena pinjaman daerah keluar negeri harus mendapat persetujuan negara, 

sedangkan negara tentunya sangat selektif memberikan ijin untuk pinjaman ini.  

2.3.6. Macam-macam Pajak Daerah 

 Pajak yang dikenakan pada masyarakat dibagi menjadi beberapa macam, 

menurut Kenneth Davey (1988:39) bahwa pajak daerah diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori yaitu 1) pajak atas harta tetap, 2) pajak penghasilan, 3) pajak atas 

barang dan jasa. 

 Pada dasarnya pembagian pajak menjadi 3 macam tersebut masih dapat 

menimbulkan perdebatan lagi khususnya pada pajak yang memiliki satu dasar 

pengenaan seringkali dalam praktek mempunyai satu dasar pengenaan yang lain. 

 Pajak atas harta tetap pada dasarnya adalah merupakan penerimaan pajak 

langsung yang paling umum bagi pemerintah daerah, hampir disemua daerah baik 

Kota atau Kabupaten memakai atas harta tetap tersebut. 
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 Pajak penghasilan atau pajak pendapatan merupakan sumber umum 

penerimaan pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh 

pemerintah. Pajak pendapatan ini oleh pemerintah daerah dapat berupa duplikasi 

pajak pusat, di mana pengenaan pajak daerah pada dasarnya tidak sama secara 

keseluruhan pembagian administrasi pajak dan penghitungan yang dipakai atas 

kekayaan di daerah tidak sama dengan tingkat pengenaan, pembebasan atau 

keringanan yang diberikan kepada  perorangan. 

 Pengenaan pajak pendapatan antara pemerintah daerah yang satu berbeda 

dengan pemerintah daerah yang lain, seperti pajak daerah yang dikenakan pada 

perusahaan-perusahaan seperti pada toko-toko, rumah potong hewan, restoran dan 

hotel. Namun kenyataan lain terjadi bahwa pajak yang dikenakan dapat berupa 

pengurusan ijin perusahaan dengan harapan mengawasi tingkat pendapatan. 

 Pajak daerah dari sektor barang dan jasa, dimana pajak ini bersumber dari 

pajak yang dikenakan atas barang yang mampu dijual oleh perusahaan, pajak atas 

barang ini seringkali ditarik oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah 

hanya memperoleh bagian saja. Sedangkan pajak yang berasal dari sector jasa 

biasanya dipungut sendiri oleh pemerintah daerah setempat, seperti pajak hiburan, 

pajak bioskop, dimana penarikannya dikenakan bersamaan dengan pembelian 

tiket masuk.  
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2.4. Retribusi Parkir 

2.4.1. Pengertian Retribusi 

 Menurut UU 34/2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Defisini tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara 

pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah. 

 Macam- macam retribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan tempatnya, 

misalnya: retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi di puskesmas, retribusi di 

nelayan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jasa dari daerah guna 

pembangunan daerah. 

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di 

mana retribusi adalah iuran rakyat kepada daerah berdasarkan undang-undang 

dengan mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum (Routine) dan pembangunan. Retribusi 

merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat 

langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin 

negara dalam pelaksanaan pembangunan.  
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Retribusi menurut Munawir merupakan iuran kepada pemerintah yang 

dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, pelaksanaan ini 

bersifat ekonomis kepada siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari 

pemerintah ia akan dikenakan iuran itu (Munawir, 200:151). Sedangkan menurut 

Hirawan yang dikutip oleh Prijono (2007:204) retribusi merupakan pembayaran 

langsung oleh mereka yang menggunakan service/pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dan biasanya digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian 

biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pelayanan tersebut. 

Selanjutnya retribusi menurut Sutrisno (2007:139) merupakan pungutan 

yang dilakukan pemerintah karena seorang (dan atau badan hukum) menggunakan 

jasa (dan barang) pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

retribusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Pungutan yang dilakukan oleh negara atau daerah terhadap rakyat 

2. Adanya paksaan secara ekonomis 

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung ditunjuk 

4. Dikenakan kepada tiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa 

yang disediakan oleh negara atau daerah. 

 Apabila dilihat dari definisi tersebut di atas maka retribusi dipungut oleh 

Pemerintah Daerah, sehingga retribusi yang dijalankan termasuk dalam kategori 

retribusi daerah, menurut Azhari retribusi daerah adalah pungutan oleh daerah 

sebagai pengganti kerugian yang diberikan oleh daerah kepada siapa yang 
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membutuhkan pelayanan, misalnya bea pasar, lapangan olah raga, kebersihan, 

pemeriksaan susu, daging hewan dan sebagainya (Azari, 2007:52). 

 Hampir sama dengan yang dikemukakan Kaho (2007:152) menyatakan 

bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian, 

karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa retribusi daerah adalah pungutan 

oleh Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaan dilapangan pungutan daerah 

tidak boleh merupakan rintangan yang memberatkan masyarakat. Karena sifat 

retribusi merupakan pungutan yang langsung mendapat kontraprestasi maka 

retribusi daerah dipungut dengan mendapatkan kontraprestasi langsung  dari 

daerah. 

 Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir, yang disebut dengan 

retribusi penataan dan pengelolaan parkir. Berdasar Peraturan Daerah Kota Batu 

tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir, retribusi parkir adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas parkir. 

 Retribusi parkir sangat menunjang pendapatan asli daerah (PAD), 

mengingat retribusi parkir merupakan komponen dari retribusi daerah maka dalam 

pelaksanaannya perlu adanya petunjuk yang jelas, baik berupa undang-undang 

atau peraturan daerah yang dapat digunakan sebagai bekal pelaksanaan 

dilapangan, sehingga dari pelaksanaan tersebut Pemerintah Daerah akan dapat 

mengawasi pelaksanaan pungutan retribusi parkir tersebut dengan leluasa. 
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2.4.2. Landasan Hukum Retribusi Daerah (Parkir) 

Retribusi parkir merupakan sumber penerimaan daerah yang terus digali 

sebagai sumber dana pembangunan, namun dalam penggalian dana dari sektor 

retribusi harus berdasarkan peraturan atau landasan hukum yang berlaku. 

 Landasan hukum pemungutan retribusi daerah akan mempermudah 

aktivitas yang ada di lapangan, dasar hukum yang dipakai adalah : 

1. Undang-undang Dasar 1945 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan 
negara berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan segala pajak disini 
adalah jenis pungutan termasuk didalamnya retribusi parkir. Dengan demikian 
UUD 1945 memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi segala pihak yang 
berkepentingan baik itu petugas pemungut maupun masyarakat yang 
memanfaatkan lahan parkir yang menjadi obyek retribusi 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Khususnya retribusi pasar adalah Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, yaitu pada pasal 158 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 

(2) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang 
pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 

(3) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain 
diluar yang telah ditetapkan undang-undang 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah. 

Pemerintah daerah disebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah 
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah.  

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Sebagai pelaksana pengelolaan etribusi pasar, maka ditetapkan peraturan 
daerah yang ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, kondisi ini 
sesuai dengan pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa “ Pajak daerah dan 
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retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di 
daerah di atur lebih lanjut dengan Perda. 

5. Peraturan Pemerintah 

Keberadaan peraturan daerah sangat menunjang pelaksanaan tugas, keberadaan 

peraturan daerah dijamin secara hukum,  pemerintah mengeluarkan peraturan 

Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah akan memperkuat kedudukan 

daerah dalam melakukan pemungutan retribusi. 

6. Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 

13/D). Perda Kota Batu ini akan dijadikan dasar bagi penertiban pemungutan 

liar yang tidak memiliki dasar hukum dan peraturan yang sah. 

 Dengan ditetapkannya beberapa undang-undang dan peraturan baik 

peraturan daerah dan peraturan pusat akan menempatkan pelaksanaan pungutan 

daerah merupakan suatu kegiatan yang berdasarkan hukum, bukan sebagai 

aktivitas yang liar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan retribusi 

daerah atau retribusi parkir pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan 

peraturan daerah, dimana peraturan daerah satu pada dasarnya berbeda dengan 

peraturan daerah lainnya. Dasar hukum yang diberlakukan untuk melakukan 

penarikan pajak daerah pada dasarnya sama yaitu berdasarkan peraturan daerah. 

2.4.3. Upaya Meningkatkan Hasil Retribusi Daerah/Retribusi Parkir 

 Retribusi daerah sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, sebagai dana 

pembangunan meskipun besarnya retribusi daerah tersebut masih kurang untuk 

mencukupi dana pembangunan yang dibutuhkan. 
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 Retribusi daerah sangat dipacu peningkatannya, oleh karena itu setiap 

pemerintah daerah selalu berupaya bagaimana meningkatkan perolehan retribusi 

daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan menurut Brotodihardjo (2007:25), 

dapat berupa Sosialisasi, yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya biaya bagi pembangunan.. 

 Upaya tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor 

retribusi, karena dengan sosialiasi maka masyarakat akan menyadari akan 

pentingnya dana bagi biaya pembangunan, sehingga masyarakat yang 

bersangkutan akan sadar akan retribusi. 

 

2.5. Pengawasan 

2.5.1. Pengertian Pengawasan 

 Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan sangat diperlukan demi 

tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan segala 

sesuatu yang telah direncanakan dilaksanakan akan dapat terpenuhi 

 Pengawasan menurut Siagian (2005:135) memberikan pengertian bahwa 

pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya seluruh rencana dapat dilaksanakan dan 

pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

 Selanjutnya menurut Atmosuderjo (2002:223) pengawasan adalah seluruh 

kegiatan yang dibandingkan atau diukur apa yang sedang dilaksanakan dengan 

kreteria norma-norma atau rencana yang telah ditetapkan. 
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 Dengan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan adalah 

suatu kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan apakah sesuatu direncanakan 

atau tidak, dan apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan segera diperbaiki 

serta mencegah agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan akan dapat direalisasikan dengan mudah dan dapat menjaga 

eksistensi perusahaan dimasa depan, oleh karena itu penetapan standar pencapaian 

tujuan perlu ditetapkan dengan terlebih dahulu. 

2.5.2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan 

 Pengawasan sangat penting terutama pengawasan terhadap kegiatan 

operasional pelayanan pemerintahan, karena berhubungan dengan pertanggung 

jawaban terhadap masyarakat. Oleh Karena itu pengawasan perlu dilakukan pada 

kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. 

 Fungsi pengawasan menurut Nawawi (2000:4) mengatakan bahwa : 

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dibidang 
pengawasan dalam membantu Presiden dalam mengendalikan administrasi 
Negara. Dengan kata lain fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan atau 
orgauisasi dan beban kerja atau pokoknya di bidang pengawasan. 
Pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah 
dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan disebut 
sebagai pengawasan dari luar (ekstern). 

 
 Selanjutnya fungsi pengawasan menurut Julitriarso dan Sutrihanto 

(2002:102), mengatakan fungsi pengawasan meliputi : 

a. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. 
b. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi 
c. Untuk mendinamisir organisasi atau perusahaan serta segenap kegiatan 

manajemen yang lain 
d. Untuk mempertebal rasa tanggungjawab 
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 Berdasar pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan 

adalah suatu upaya untuk mengendalikan kegiatan birokrasi terutama yang 

berhubungan dengan keuangan khususnya yang berasal dari retribusi parkir, 

sedangkan tujuan dari pengawasan menurut Manullang (2002:173) adalah sebagai 

berikut : 

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang 
direncanakan jadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan 
utama tersebut maka pengawasan pada taraf ini bertujuan agar pelaksanaan 
pekerjaan ssuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk 
mengetahui kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat 
diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun 
waktu-waktu yang akan datang. 

 
 Sedangkan Handayaningrat (2003:143) menjelaskan bahwa tujuan 

pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, 

penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi tujuan pengawasan bukan 

mencari kesalahan terhadap orang, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil kerja. 

 Berdasar pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan 

pelaksanaan pengawasan adalah untuk mengetahui sejauhmana suatu pekerjaan 

dilaksanakan sehingga apabila diketahui adanya kesalahan maka akan dapat 

dilakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kesulitan, hambatan dan 

kelemahan-kelemahan serta mencegah terulangnya kegagalan atau kesalahan 

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja berikutnya. 

2.5.3. Prinsip Pengawasan 

 Guna untuk melaksanakan pengawasan yang berhasil guna dan berdaya 

guna maka setiap pelaksana pengawasan harus terlebih dahulu memahami 
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mengenai prinsip-prinsip pengawasan yang akan digunakan sebagai pedoman 

untuk mengamati akibat-akibat kegiatan pengawasan dan segera melaporkan 

apabila terjadi penyimpangan. 

 Menurut Manullang (2002:174) bahwa suatu pengawasan harus 

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut ; 

a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-
kegiatan yang harus diawasi 

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan  
c. Dapat mereflektir pada organisasi 
d. Ekonomi 
e. Dapat dimengerti 
f. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. 
g. Fleksibel 

 Sedangkan Reksohadiprodjo (2008:65) menjelaskan tentang prinsip 

pengawasan meliputi : 

a. Pengawasan haruslah memenuhi sifat-sifat serta kebutuhan kegiatan yang 
ada 

b. Pengawasan harus dapat memberikan laporan penyimpangan secepat 
mungkin 

c. Pengawasan harus luwes 
d. Pengawasan harus menyatakan pola organisasi 
e. Pengawasan haruslah ekonomis tidak memakan biaya yang besar 
f. Pengawasan haruslah mudah dimengerti maksud dan tujuannya, 

sederhana, mudah diterapkan dan dilaksanakan 
g. Pengawasan haruslah menjamin tindakan perbaikan setelah didapati 

adanya penyimpangan 
h. Pengawasan harus berhubungan dengan tujuan tertentu dan yang tidak 

disetujui 
i. Pengawasan hendaknya mengandung hal yang memotivasi pelaksanaan 

tugas 
j. Pengawasan perlu dibatasi, yaitu tidak perlu menyeluruh. 

 
 Berdasar pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengawasan perlu 

diketahui dan ditentukan terlebih dahulu sehinga akan diketahui kelemahan yang 

ada pada diri perusahaan dan perangkatnya. Dengan kondisi ini akan membantu 
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setiap kegiatan pengawasan akan dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan 

yang perlu diawasi sehingga pengawasan yang dilakukan akan berorientasi pada 

tujuan organisasi serta berkesinambungan. 

2.5.4. Jenis Pengawasan 

 Pengawasan dapat dipusatkan dan dapat didesentralisir tergantung pada 

kondisi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan serta kondisi karyawan 

yang dimiliki.  

 Pengawasan menurut Handayaningrat (2003:144) dibagi menjadi empat 

macam atau jenis pengawasan, antara lain : 

a. Pengawasan dari dalam (internal control) 

b. Pengawasan dari luar (external control) 

c. Pengawasan preventif 

d. Pengawasan represif 

 Keempat jenis pengawasan tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai 

berkut : 

a. Pengawasan dari dalam (internal control) 

 Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit yang ada dalam organisasi itu sendiri, aparat pengawasan ini 

bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala 

data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan yang kemudian 

dipergunakan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Disamping itu hasil pengawasan itu dapat pula digunakan dalam 

menilai kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. 
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Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahan. 

b. Pengawasan dari luar (external control) 

 Pengawasan dari luar ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat atau unit-unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas 

nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau pengawasan tersebut dilakukan 

adalah atas permintaan pimpinan organisasi tersebut. 

c. Pengawasan preventif 

 Pengawasan preventif ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

rencana itu dilaksanakan maksudnya adalah bahwa pengawasan preventif ini 

adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun kesalahan di dalam 

pelaksanaan sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam pengawasan ini 

antara lain : 

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan system 

hubungan dan tata kerjanya 

2. Membuat pedoman manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan 

3. Menentukan tugas dan wewenang serta tanggungjawab 

4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan dan penetapan pegawai serta 

pembagian pekerjaan 

5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pelaksanaan 

6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 
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d. Pengawasan represif 

 Pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjaan, maksud diadakan pengawasan represif ialah 

untuk menjamin kelangsungan pekerjaan dan agar hasilnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

 Pengawasan ini merupakan fungsi pimpinan yang pokok. Pimpinan 

harus mempunyai alat-alat pengawasan dalam hal-hal yang diperlukan, tetapi 

ia harus menggunakan pertimbangan di dalam pengembangan dan 

pelaksanaannya. Pengawasan yang menjadi fungsi pimpinan bukan berarti 

mengawasi bawahan, tetapi dalam arti memberikan bimbingan dan 

pengarahan terhadap usaha-usaha dari bawahan untuk mencapai hasil yang 

dimaksudkan. 

2.5.5. Teknik Pengawasan 

 Untuk mencapai suatu pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna, 

maka diperlukan teknik pengawasan yang sesuai dengan obyek pengawasan itu 

sendiri. Dengan demikian ada berbagai   macam teknik pengawasan yang dapat 

digunakan dalam melakukan pengawasan. 

 Adapun teknik-teknik pengawasan yang dilakukan atau cara-cara yang 

dipergunakan dalam pengawasan menurut Sarwoto (2000:101) adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengawasan Langsung 

 Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh manager pada waktu 

kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: 



39 
 

1) Inspeksi langsung 

2) Observasi ditempat atau (on the spot observation) 

3) Laporan ditempat (on the spot report) yang berarti juga penyampaian 

keputusan ditempat bila diperlukan. 

Karena makin kompleksnya tugas seseorang manajer pengawasan 

tidak langusng tidak selalu dapat dijalankan atau sebagai gantinya dilakukan 

pengawasan tidak langsung 

b. Pengawasan Tidak Langsung  

 Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh melalui 

laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk : 

1) Laporan tertulis 

2) Laporan lisan 

 Dari pengawasan di atas dapat diketahui pengawasan dapat langsung 

dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dilakukan dengan inspeksi yaitu 

teknik pengawasan langsung dengan meninjau secara langsung ke lokasi kerja 

di mana bawahan sedang melakukan aktifitas bisa juga dilakukan supervisi 

yaitu mengawasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada bawahan 

langsung. Hal ini dapat dilakukan apabila pimpinan atau pengaws berada di 

satu lokasi dengan bawahan yang diawasi. 

 Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh, di 

mana pimpinan atau pengawas melakukan pengawasan dengan memeriksa, 

meneliti dan mengkaji hasil-hasil laporan yang diterima baik dlam bentuk 
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tertulis maupun bentuk lisan dan mengkaji hasil-hasil laporan yang diterima 

baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan. 

 Dari teknik-teknik pengawasan tersebut di atas jika dilakukan dengan 

baik oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Parkir atas retribusi parkir 

akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

2.5.6. Syarat-syarat Pengawasan 

 Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka pengawasan perlu 

mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Handayaningrat 

(2003:151) syarat-syarat tersebut antara lain : 

a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana atau kedudukan seseorang 
b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya 
c. Pengawasan harus menunjukkan adanya penjelasan-penjelasan pada hal 

yang penting 
d. Pengawasan harus obyektif  
e. Pengawasan harus hemat 
f. Pengawasan harus membaca tindakan perbaikan 

 
 Sedangkan menurut Kadarman (2006:133) prasyarat pengawasan terdiri 

dari dua macam, yaitu : 

a. Pengawasan membutuhkan perencanaan  

b. Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas 

 Berdasar pendapat di atas dapat diketahui bahwa syarat pelaksanaan 

pengawasan adalah penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan sifat dan 

kebutuhan organisasi, karena perencanaan merupakan tolok ukur untuk 

merancang pengawasan, maka hal itu secara logis berarti bahwa langkah pertama 

dalam proses pengawasan, karena pimpinan tidak dapat melakukan pengawasan 
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segala-galanya sendiri maka perlu ditentukan standar khusus sehingga 

pengawasan dapat didelegasikan pada bagian yang berkompeten. 

 Pengawasan yang dilakukan akan dapat menunjukkan adanya 

penyimpangan-penyimpangan dan perlu adanya tindakan untuk membetulkan 

penyimpangan yang terjadi, sehingga pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan 

dengan luwes dan ekonomis serta memperhatikan factor-faktor dan tata organisasi 

dimana pengawasan tersebut dilakukan. 

 Adanya penyimpangan yang dihasilkan atas pelaksanaan pengawasan 

tersebutmaka akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil kerja atau 

prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan, pelaksanaan evaluasi kerja 

dan prestasi kerja atas standar yang ditetapkan secara ideal hendaknya dilakukan 

atas dasar pandangan ke depan sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi dari 

standar dapat diketahui lebih cepat dan dengan cepat pula diambil tindakan. 

 

2. 6. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainatun (2000) yang berjudul 

Penarikan Retribusi Daerah Dalam Rangka Merealisasikan Target Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan variabel retribusi 

daerah yang terdiri dari retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi lain-lain, target 

dan realisasi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

retribusi daerah sangat membantu pencapaian pendapatan asli daerah Kabupaten 

Malang, kondisi tersebut akan mendukung pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Malang. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin (2001) dengan judul 

“Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan PAD di 

Kota Malang. Penelitian ini menggunakan variable retribusi pasar, pendapatan asli 

daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan retribusi pasar sangat 

membantu perolehan PAD,  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 

deskriptif yang menjelaskan dan mengulas kasus yang ada, dimana salah satu 

jenisnya adalah studi kasus. Penelitian mencoba untuk mengetahui dan 

menggambarkan tingkat pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di 

Kota Batu dalam rangka peningkatan PAD. 

Sedangkan studi kasus (cases study) adalah penelitian tentang status subyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik untuk khas dari keseluruhan 

personalitas tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan 

disjikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2001:65-67). 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam lingkup perpajakan dan retribusi, dimana 

bertujuan untuk mengetahui peran retribusi parkir terhadap perolehan pendapatan 

asli daerah khususnya di Kota Batu 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah jenis 
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data primer dan jenis data sekunder. data primer dan jenis data sekunder. 

3.3.2.  Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

atau melalui hasil penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh 

melalui observasi langsung pada obyek penelitian yaitu dengan 

melakukan pengamatan langsung ke tempat parkir, sehingga akan 

diketahui masalah dengan jelas dan pasti. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung 

data primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Misalnya dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas 

Parkir Kota Batu, literature, home page yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini. 

3.3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Library Research 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui buku, literatur, dokumen-

dokumen dan data yang diperoleh dari penelitian yang dipakai sebagai 

pedoman di dalam mengadakan penelitian lapangan. 
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2. Field Research 

Penelitian yang dilakukan dimana peneliti terjun langsung ke obyek 

penelitian. Pada hakekatnya penelitian ini merupakan metode untuk 

menemukan secara realistis apa yang sebenarnya terjadi di lapangan 

khususnya masalah parkir, teknik-teknik yang dilakukan di lapangan untuk 

memperoleh data antara lain: 

a. Observasi/pengamatan langsung 

Pengamatan langsung untuk  memperoleh data tentang perilaku, 

khususnya masalah perparkiran dan hal-hal dari obyek pada saat 

penelitian berlangsung. Pengamatan langsung ini dilakukan pada 

beberapa titik/tempat parkir diwilayah kota Batu  

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait yaitu 

petugas parkir, supervisi parkir, dan pejabat di dinas parkir kota Batu 

disamping itu Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data 

mengenai sejarah atau gambaran umum kota Batu, struktur organisasi 

dan informasi lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini.    

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan konsep yang ada yaitu pengawasan 

penarikan retribusi parkir dan peningkatan PAD, maka konsep-konsep tersebut 
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dapat dioperasikan dalam variabel. Variabel-variabel analisis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengawasan penarikan Retribusi Parkir 

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dalam hal ini Dinas 

pendapatan daerah dalam hal pelaksanaan penarikan retribusi parkir 

b. Hambatan-hambatan penarikan retribusi parkir 

Suatu aktivitas khususnya penarikan retribusi parkir sering mengalami 

hambatan, hambatan tersebut dapat terjadi karena SDM yang kurang 

trampil atau SDM yang kurang bertanggungjawab sehingga perolehan 

dana parker tidak sesuai dengan realisasi dilapangan 

c. Evaluasi Potensi Retribusi Pasar 

Suatu penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan terhadap penarikan 

retribusi parkir, apakah sesuai dengan rencana yang disusun atau ada 

kemencengan. 

d. Pendapatan Asli Daerah 

Income pendapatan dari seluruh pendapatan yang terkumpul  berupa uang 

atau barang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu yang membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah berdasar 

undang-undang. 

 

3.5. Metode Analisis  

 Dalam analisis yang dilaksanakan, penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan analisa data kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan yang telah 

terjadi secara tepat sifat-sifat, gejala-gejala atau keadaan data serta menerangkan 
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hubungan yang ada, serta mengaitkan dengan tindakan pengawasan yang 

dilakukan dan has.il yang diterima menurut buku Menghitung Pajak Dan 

Retribusi Daerah karangan Drs. H. Hamrolie Harun, M.Sc (2003:33) 

 Klasifikasi parker terdapat 3 kategori : 

1. Parkir besar, terdapat didaerah wisata yang ada dikota batu. Dikarenakan 

disini potensi parkir yang diberikan lebih besar 

2. Parkir sedang, terdapat di daerah pasar besar, daerah alun- alun 

3. Parkir kecil, terdapat di pinggir- pinggir jalan yang berpotensi sebagai tempat 

parkir di daerah Batu 

 Ketiga klasifikasi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut : 

    Jumlah Mobil 

1. Tingkat Hunian        =                                           X 100% 

       Kapasitas Maksimal 

  Harian Observasi 

2. Frekwensi Hunian     =                                              X Lama buka 

                    5 

3. Jumlah Kendaraan parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maks X  

frekwensi 

4. Potensi Retribusi Parkir    = Juml. Kendaraan parker X Tarif  X 1 tahun 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kota Batu 

4.1.1. Keadaan Geografis Kota Batu 

            Kota Batu merupakan salah satu dari dari tingkat II di Jawa 

Timur.  Kota Batu terletak pada Koordinat : 7° 44' 55,11" s/d 8° 26' 35,45" LS 

122° 17' 10,90" s/d 122° 57' 00,00" BT, yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 

24 desa dengan luas wilayah 202,30 Km² jalan dan dengan jumlah penduduk 

sebesar 177.000 (2003) jiwa dengan kepadatan penduduk 873 jiwa per Kmnya. 

Kota Batu dilihat dari sumber daya alamnya adalah sebagai centre 

line dan potensi sebagai daerah pertanian dengan sawah teknis dan ½ teknis, 

sebagai penghasil komoditas pertanian utamanya : sayur mayur kubis, sawi, 

kangkung, cabe dan bawang merah, serta buah-buahan seperti apel, jeruk dan 

alpokat, hal ini karena daerah Batumemiliki iklim yang sejuk dan akan tumbuh 

sehat atas tanaman sayur dan buah-buahan. 

Kota Batu terletak pada ketinggian sekitar 501-925 m diatas permukaan 

laut dengan suhu udara rata-rata 15-18 derajat celcius,  jika dilihat dari letak 

geografis maka Kota Batu mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso Kab. 

Malang 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau Kab. Malang 
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 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon Kab. Malang 

Kondisi jalan yang dimiliki Kota Batu adalah 1.015 Km² dengan 727 Km² 

jalan yang telah teraspal dan 125 Km² jalan makadam serta 163 Km² jalan yang 

masih berupa tanah liat, melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

komoditi  yang dihasilkan khususnya dari wilayah sekitar Kota Batu dapat 

diangkut dengan mudah untuk menuju pasar Batu dan sekitarnya seperti pasar 

di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. fasilitas jalan yang telah 

teraspal tersebut sangat menunjang perkembangan petani dalam memasarkan 

hasil pertaniannya, apalagi ada beberapa daerah dari luar Kota Batu yang 

memasarkan hasil pertaniannya di Batu sehingga akan menambah pendapatan 

dari sektor retribusi seperti parkir dan pasar. 

Perkembangan pembangunan termasuk didalamnya pembangunan jalan 

merupakan penunjang yang sangat dibutuhkan oleh seluruh 

masyarakat, masyarakat umumpun akan senang dan akan menjadikan 

kemudahan menuju daerah daerah yang ada di Batu dan membangkitkan 

perekonomian sehingga banyak toko/bedak atau kios yang buka dan akhirnya 

akan meningkatkan pedagang dan merangsang pembelian dan 

menaikkan penarikan retribusi parkir. 

4.1.2. Profil Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Batu 

Unit Pengelola Parkir merupakan kepanjangan tangan dari Dinas 

Perhubungan Kota Batu, untuk menunjang keberhasilan tugas dari unit yang 

ada dibawahnya maka sangat penting untuk dibentuk suatu struktur organisasi. 

Struktur organisasi sangat penting bagi perkembangan suatu usaha, tidak 
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terkecuali dengan Unit Pengelola Parkir perlu struktur organisasi, karena 

dengan struktur organisasi akan diketahui secara jelas tugas dan 

tanggungjawabnya. Dengan struktur organisasi tersebut pemerintah dapat 

mengecek dan melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sedang 

menjalankan tugasnya. 

Struktur organisasi di dalam Unit Pengelola Parkir sederhana saja, seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 
Unit Pengelola Parkir 

Kota Batu 

 
                                    : Garis Komando 

                                    : Garis Koordinasi\ 

 

Kepala unit 
Pengelola 

Pelaksana 
Teknis 

Administrasi 

Pelaksana 
Teknis 

Pemungutan 
Retribusi 

Pelaksana 
Teknis 

Ketertiban 

Pelaksana 
Teknis 
Unit 

Parkir 
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          Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepala Unit Pengelola Parkir 

Tugas dan kewajiban antara lain : 

 Kepala Unit Pengelola Parkir Memimpin kantor pasar dalam 

melaksanakan sebagian urusan bidang pengelolaan parkir 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

b. Pelaksana Teknis Administrasi 

Tugas dan tanggungjawab: 

 Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan 

pelaporan 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit 

pengelola 

Memiliki fungsi-fungsi: 

a. Pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan 

b. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

d. Pelaksanaan administrasi keuangan 

e. Penyelesaian pelaporan 
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c. Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi 

Tugas dan tanggungj awab : 

 Melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian 

retribusi atau pendapatan di lingkungan parkir 

 Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit Pengelola 

Sedangkan fungsi-fungsinya adalah : 

a. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penyetoran 

retribusi/pendapatan parkir 

b. Pelaksanaan kegiatan administrasi retribusi atau pendapatan parkir 

c. Pemberian informasi dan menyajikan data tentang perkembangan 

sumber pendapatan parkir 

d. Pelaksana Teknis Kebersihan dan Ketertiban 

Tugas dan tanggungjawab : 

 Melaksanakan tugas kebersihan dan ketertiban, penataan titik-titik 

parkir 

 Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terhadap tenaga parkir 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit 

pengelola 

Sedangkan fungsi-fungsinya adalah : 

a. Penyelenggaraan tugas keamanan swakarsa, pemasangan 

rambu  dan ketertiban dilingkungan perparkiran 

b. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan kepada para 

pelaksana parkir 



53 
 

c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran dan 

penyimpanganyang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Pelaksana Teknis Unit Parkir 

Tugas dan tanggungjawab : 

 Melaksanakan tugas pemungutan retribusi dan pendapatan parkir 

 Mengkoordinir tugas ketertiban berhubungan dengan parkir 

 Melaksanakan tugas administrasi umum, keuangan kepegawaian dan 

pelaporan 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit 

Pengelola 

Sedangkan fungsi-fungsinya adalah : 

a. Pelaksana kegiatan pungutan retribusi dan pendapatan parkir 

b. Pelaksana kegiatan ketertiban di dalam dan sekitar lokasi parkir 

c. Pelaksana pelayanan dan penyuluhan kepada pelaksana parkir 

d. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian keuangan. 

4.1.3. Lokasi Unit Parkir di Kota Batu 

Lokasi parkir di wilayah kota Batu memiliki banyak kriteria, seperti 

daerah atau lokasi parkir yang tergolong besar, sedang dan kecil, yang 

dikategorikan sebagai berikut : 

1. Kategori parkir besar seperti pasar besar, plasa, tempat rekreasi 

2. Kategori parkir sedang seperti pasar sedang dan kecil, pertokoan, 

alun-alun 
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3. Kategori parkir kecil seperti seperti toko-toko di sepanjang jalan raya 

yang ada di kota Batu. 

Lokasi parkir pada dasarnya telah tersedia oleh masing-masing tempat 

usaha yang ada di Kota Batu. Ditunjang dengan kondisi jalan yang baik dan 

rambu-rambu yang tersedia dan mudah untuk dilihat maka parkir dilaksanakan 

dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. 

4.1.4. Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Parkir 

Unit Parkir Kota Batu memiliki tugas pokok sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga 

daerah di bidang pengelolaan parkir 

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya 

Pelaksanaan tugas pokok Unit Parkir Kota Batu memiliki fungsi sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan kewenangan di bidang parkir dan ketertiban parkir. 

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan 

penyelenggaraan di bidang parkir 

3. Pelaksanaan usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan 

dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah di bidang parkir 

4. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kepada para pelaksana parkir 

serta memelihara rambu yang berhubungan dengan sarana parkir. 

5. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang 

wajib dilaksanakan dalam bidang parkir 
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6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas. 

7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

4.1.5. Visi dan Misi Unit Pengelola Parkir Kota Batu 

Unit Pengelola Parkir kota Batu dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memiliki visi, misi, dan strategi pelaksanaan pengelolaan parkir yang terperinci 

sebagai berikut: 

1. Visi 

Setiap karyawan yang memiliki tugas memberi pelayanan kepada 

masyarakat dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, apalagi dalam era 

otonomi daerah setiap karyawan wajib untuk lebih menjalankan tugas 

dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, oleh karena itulah Unit parkir 

memiliki visi sebagai berikut : 

Terwujudnya Pengelolaan Parkir Yang Tertib, Bersih, Indah dan Nyaman 

dalam Memajukan EkonomiKerakyatan Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menuju Pembiayaan Yang Mandiri. 

2. Misi 

Pelaksanaan tugas pokok karyawan sebagai pelayan masyarakat, maka 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk 

dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan sosial 

kemasyarakatan, dalam pelaksanaan tugas perparkiran memiliki misi 

sebagai berikut : 

a. Tertib parkir, administrasi dan pungutan retribusi, serta laporan 
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b. Peningkatan pelayanan masyarakat 

c. Pengembangan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana parkir 

d. Peningkatan pengawasan 

e. Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi 

parkir 

3. Strategi 

Pelaksanaan operasional terhadap visi dan misi maka diperlukan strategi 

agar kinerja sumber daya dilapangan dapat dengan mudah dikontrol dan 

diawasi, maka strategi yang diterapkan oleh Unit parkir adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rencana dalam peningkatan retribusi parkir dan peningkatan 

pendapatan yang diperoleh. 

b. Melaksanakan pembinaan staf terhadap tugas dan fungsi masing-

masing atau memberikan keterampilan melalui diklat baik struktural 

ataupun fungsional 

c. Melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan prasarana dan sarana dan aturan perkir serta biaya 

retribusi parkir yang berwawasan lingkungan yang tertib, indah dan 

nyaman guna memberikan pelayanan masyarakat yang cepat tepat dan 

bermanfaat. 
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4.1.6. Tujuan dan Sasaran 

Untuk mencapai Misi dan Visi yang telah ditetapkan dan dibandingkan 

dengan faktor penentu keberhasilan maka tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai oleh Unit parkir adalah sebagai berikut : 

a. Mendayagunakan pasar, tempat rekreasi, tempat hiburan dan hotel  yang 

lebih baik sebagai tempat parkir dalam memberikan pelayanan 

masyarakat. 

b. Meningkakan ketrampilan SDM dalam pengelolaan parkir 

c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pungutan retribusi 

d. Mendapatkan data yang akurat dan valid 

e. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana parkir 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 

waktu tertentu seperti triwulan, semester atau tahunan, sasaran telah ditetapkan 

terlebih dahulu oleh Unit parkir agar dalam menjalankan tugas dapat lebih 

terarah, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya parkir yang tertib, serta aman. 

b. Meningkatnya jumlah tenaga yang terampil 

c. Tercapainya sistem pungutan dan pembukuan serta laporan sesuai dengan 

sistem akuntansi 

d. Tersedianya data yang informative 

e. Tersedianya sarana dan prasarana parkir yang memadai khususnya sarana 

parkir yang ada pada kategori parkir kelas besar. 
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4.1.7.       Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Batu 

4.1.7.1.     Penarikan Retribusi Parkir di Kota Batu 

Dinas parkir sebagai salah satu dinas penggali Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari sektor retribusi khususnya retribusi parkir, guna melaksanakan 

program tersebut di dasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu  Nomor 6 tahun 

2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir serta Peraturan Daerah Nomor 6 

tahun 1999 tentang Retribusi. Retribusi perlu untuk dikelola dengan baik 

karena sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi 

memiliki kelebihan yang dapat diharapkan sebagai PAD yang sudah jelas 

sumbernya, hal ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di 

daerah. 

PAD sangat berperan sebagai dana pembangunan khususnya di era 

otonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu menggali 

sumber dana sesuai dengan kekuatan sendiri kondisi tersebut sebagai ciri utama 

kondisi otonomi daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola 

dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, ketergantungan dengan 

pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga retribusi menjadi sumber 

PAD yang tidak ternilai pentingnya. 

Berkaitan dengan pentingnya penggalian sumber dana yang berasal dari 

sektor retribusi, khususnya retribusi parkir maka optimalisasi penggalian dana 

retribusi parkir perlu ditingkatkan, sehingga aktivitas yang berhubungan 
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dengan operasionalisasi lapangan perlu dilandasi dengan tata kerja yang jelas 

dan pembagian tugas yang mencerminkan fungsi, wewenang serta tanggung 

jawab yang tegas, disamping itu untuk melindungi personal yang menjalankan 

tugas perlu didukung dengan payung hukum berupa Undang-undang atau 

Peraturan Daerah, sehingga bagi seorang karyawan yang menjalankan tugas 

mendapatkan kepastian hukum sehingga dalam bertindak tidak merasa ragu-

ragu. 

Tabel 4.1 
Jumlah Titik Parkir 

 
No Kategori Parkir Titik Parkir Jumlah Koordinator 

1 Besar 71 7 
2 Sedang 92 9 
3 Kecil 498 10 
  Jumlah 661 26 

  Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010. 

Kota Batu memiliki 26 koodinator, dimana koordinator tersebut akan 

diawasi langsung oleh Dinas Parkir, sedangkan koordinator tersebut akan 

bekerja untuk mengawasi pelaksanaan parkir di kota Batu. Sehingga ketelitian 

karyawan sangat penting untuk diperhatikan. 

Apabila dilihat secara terperinci jumlah dana yang terkumpul dari sektor 

parkir adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 
Rencana dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Daerah 

Tahun 2008 s/d 2009 
 

 
Jenis 

Penerimaan 

2008 2009 

Realisasi Rencana Realisasi Rencana 

Usaha daerah 4.256.585.055 5.500.000.000 7.625.487.850 7.750.250.000 
Pinjaman LN 3.458.785.002 3.750.000.000 42.157.852.500 40.250.000.000 
Sumbangan 1.211.113.526 1.250.225.000 12.551.085.100 7.500.000.000 
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Total 8.926.483.583 10.500.225.000 62.334.425.450 55.500.250.000 
Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010. 

Sedangkan Target pajak dan retribusi daerah serta usaha lain-lain yang sah 

tahun 2009 yang telah ditargetkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun 2009 
 

Jenis Pajak Rencana 
Jumlah (Rp) 

Realisasi 
Jumlah (Rp) 

Hotel 3.250.000.000 3.133.750.000 
Restoran 2.000.000.000 2.012.500.000 
Hiburan 1.750.000.000 1.552.787.500 
Reklame 3.000.000.000 2.857.500.000 
Penerangan Jalan 1.250.000.000 1.150.000.000 
Tambang Gol C 3.200.000.000 3.163.075.575 
Total 14.450.000.000 13.599.613.075 

                  Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010 

Tabel 4 
Rencana Penerimaan Retribusi Daerah 

Tahun 2009 
 

Jenis Pajak Rencana 
Jumlah (Rp) 

Realisasi 
Jumlah (Rp) 

Parkir 48.235.245.500 45.570.536.845 
Jalan 50.125.150.000 47.437.943.085 
Kendaraan bermotor 45.215.365.000 43.875.000.000 
Reklame 19.500.000.000 20.475.292.500 
Terminal 46.750.000.000 47.093.085.000 
Pasar 40.000.000.000 40.950.000.000 
Kesehatan/RS 50.250.500.000 47.385.000.000 
Total 300.076.260.500 294.786.857.430 

          Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010. 
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Tabel 5 
Rincian Penerimaan Retribusi Parkir Per Kategori 

Kota Batu Tahun 2009 
  

Jenis/Kategori 
Parkir 

Titik 
parkir 

Luas parkir 
(M²) 

Penerimaan Parkir 
Rencana Realisasi 

Besar 71 124.325,50 21.280.350.000 20.267.593.760 
Sedang 92 322.548,75 16.225.750.000 15.437.943.085 
Kecil 498 711.447,25 10.485.500.000 9.875.000.000 
Total 661 1.158.321,50 47.991.600.000 45.570.536.845 

    Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010. 

Tabel 6 
Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kota Batu Tahun 2008 s/d 2009 
  

 
Jenis 

Penerimaan 

2008 2009 

Realisasi Rencana Realisasi Rencana 

Pajak daerah 9.250.325.600 10.500.000.000 13.599.613.075 14.450.000.000 
Retribusi 
daerah 176.221.475.000 200.000.000.000 294.786.857.430 300.076.260.500 
Hasil 
perusahaan 
daerah 6.102.245.500 6.500.000.000 6.749.654.500 7.000.000.000 
Pendapatan 
lain sah 8.926.483.583 10.500.225.000 62.334.425.450 55.500.250.000 
PAD 200.500.529.683 227.500.225.000 377.470.550.455 377.026.510.500 

Sumber data ; Sub. Din Parkir Kota Batu ,  2010. 

Perkembangan perolehan dana dari retribusi parkir selama tiga tahun 

terakhir khususnya pada pos parkir kategori besar seperti tempat hiburan, plasa, 

hotel dan tempat rekreasi adalah sangat besar dan memiliki sumbangan 

perolehan keuangan yang besar, kondisi ini disebabkan karena pada tempat 

parkir tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat apalagi pada hotel dan sarana 

hiburan menetapkan tarip parkir yang lebih besar dari yang telah ditentukan 

pemerintah daerah  (Rp 500 untuk sepeda motor dan Rp 1.000 untuk mobil). 



62 
 

Pada kategori pos parkir sedang seperti pasar kecil, pasar sedang dan 

pertokoan serta alun-alun, menyumbang perolehan dana dari sektor parkir yang 

cukup besar yaitu sebesar Rp 15.437.943.085, kondisi ini menunjukkan bahwa 

begitu besarnya sumbangan retribusi parkir bagi perolehan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Batu. Kategori parkir kecil yang digali dari kendaraan 

yang parkir di toko-toko yang ada di sepanjang kota Batu dan pedagang kaki 

lima yang mangkal di sekitar jalan dan trotoar mampu menyerap dana sekitar 

Rp 9.875.000.000. kondisi ini membuktikan bahwa banyak sekali dana yang 

berhasil di gali dari sektor tersebut. 

Untuk melaksanakan suatu kegiatan pemungutan retribusi harus dengan 

menggunakan karcis/benda berharga (BB) sebagai sarana dan prasarana atau 

alat pemungutan, adapun prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan karcis 

atau surat berharga tersebut UPPD melalui beberapa prosedur, antara lain : 

1. Ka. UPPD mengajukan permintaan benda berharga ke Dinas dengan 

menggunakan Surat Permintaan Benda Berharga 

2. Petugas gudang UPPD/Pemegang Barang menyimpan dan membuktikan 

benda berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga Gudang 

3. Pelaksana Teknis Retribusi/Koordinator pemungut mengajukan bon 

(Permintaan) benda berharga kepada pemegang barang dengan 

menggunakan bukti pengambilan benda berharga koordinator 

pemungut/BPBBK. 
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4. Pelaksana teknis Retribusi/koordinator pemungut memberikan karcis 

(benda berharga) kepada masing-masing petugas pungut sesuai dengan 

potensi dan membukukan dalam buku register. 

5. Pemegang barang UPPD mengerjakan buku persediaan benda berharga per 

jenis setiap hari 

6. Pemegang barang membuat laporan persediaan benda berharga gudang 

serta melaporkan realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga. 

Pelaksanaan penarikan retribusi parkir dilakukan terhadap para pengemudi 

baik kendaraan roda dua atau roda empat yang memarkir kendaraannya di tepi 

jalan, atau tempat parkir yang telah disediakan seperti hotel, pasar, tempat 

rekreasi dan kantor pemerintah atau swastha, dalam aktivitasnya pemungut 

retribusi parkir, setelah petugas pemungut melakukan tugas-tugasnya maka 

petugas pemungut wajib menyetor uang penerimaan retribusi selambat-

lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, yang dilampiri dengan rekapitulasi 

penerimaan retribusi dari wajib retribusi yang telah mendapatkan koreksi 

Pelaksana Teknis Retribusi kepada Pembantu Kasir penerima pada masing-

masing UPPD. 

Pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi parkir perlu 

dilakukan dengan cermat, karena diharapkan jangan sampai ada kebocoran atau 

penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Kondisi ini dapat terjadi karena banyak celah yang memungkinkan, seperti 

pemalsuan karcis, penarikan retribusi yang tidak menggunakan karcis, sehingga 

sulit untuk dilacak. 
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4.1.7.2. Potensi Retribusi Parkir 

Setiap daerah yang menjadi tempat parkir di Kota Batu memiliki 

potensi yang berbeda, ada yang termasuk potensi besar, sedang dan kecil. 

Ketiga potensi tersebut dapat diukur sebagai berikut : 

1. Potensi Parkir Kecil 

Rata- rata penggunaa parkir diparkir kecil ini adalah 3,5 jam 

a. Panjang jalan/lebar  parkir  =  711.447.25 m² 

b. Kapasitas maksimum per 1 m  =  2 motor 

 711.447.25 m² x 2 motor  =  1.422.894.50 motor 

c. Tingkat hunian  =  165.658 motor 

 165.658/1.422.894 motor  =  (0,12) 

d. Frekuensi hunian per 1 jam  =  165.658 motor, > 10 m 

=1.422.894 m 

Sehingga frekuensi hunian  =  165.658 motor / 1.422.894  

=   0.02 

Sehingga selama 1 jam sepanjang 711.447.25 meter jumlah motor 

yang diparkir  adalah 0.12 x 0,02 =  0,0019 motor/meter per jam 

Panjang parkir    = 1.422.894.50 m 

Kapasitas maksimum   =  2x 711.447.25 

= 1.422.894.5 motor 

Potensi parkir    =  0,019 X 1.422.894.50 

                                                               =  2.755.21 motor per jam 

Parkir buka sehari                                =  3,5 jam 
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Sehingga potensi parkir besar/hari       =  2.755.21 x 3,5 jam 

                                                                    =  9.643,235 Motor per hari 

Potensi parkir apabila 1 x parkir 

Sebesar Rp 1.500.00                            =  14.464.853 

Apabila selama 1 tahun (360 hari)       =  5.207.347.080 

2. Potensi sedang 

Rata- rata para pengendara bermotor menggunakan jasa parkir tersebut 

selama 7 jam  

a. Panjang jalan/lebar  parkir   =  322.548.75 m² 

b. Kapasitas maksimum per 1 m             =  2 motor 

322.548.75 m x 2                       =  645.097.50 motor 

c. Tingkat hunian                               =  101.214 motor 

                                                           =  101.214/645.097.5 motor   

=  (0,16) 

d.  Frekuensi hunian per 1 jam          =  14.459.14 motor, > 10 m  

 645.097.5 Sehingga frekuensi hunian =  0.02 

Sehingga selama 1 jam sepanjang 322.548.75 meter jumlah motor 

yang diparkir  = 0.16 x 0,02 = 0,0035 motor/meter per jam 

Panjang parkir                                    = 322.548.75 m 

Kapasitas maksimum                          =  2 x 322.548.75 

= 645.097.50 motor 

Potensi parkir     =  0,0035 x 645.097.50 

=  2.268.60 motor per jam 
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Parkir buka sehari                               =  7 jam 

Sehingga potensi parkir besar/hari     =  2.268.60 x 7 

=  15.880.19 Motor per hari 

Potensi parkir apabila 1 x parkir 

Sebesar Rp 3.000.00   =  47.640.583.61 

Apabila selama 1 tahun (360 hari)       =  17.150.610.101.08 

3. Potensi parkir besar 

Para pengguna jasa parkir ini selama 6 jam  

a. Panjang jalan/lebar  parkir  =  124.325,5 m² 

b. Kapasitas maksimum per 1 m  =  2 motor 

124.325,5 m x 2    =  248.651 motor 

c. Tingkat hunian    =  55.413 motor 

=  55.413/248.651 motor   

=  (0,22) 

d. Frekuensi hunian per 1 jam  =  7.916,14 motor, > 10 m  

= 124.325,5 m 

Sehingga frekuensi hunian             =  7.916,14 motor /248.651m  

=   0.03 

Sehingga selama 1 jam sepanjang 124.325.5 meter jumlah motor 

yang diparkir  = 0.22 x 0,03 = 0,01 motor/meter per jam 

Panjang parkir    = 124.325.5 m 

Kapasitas maksimum   =  2 x 124.325.5  

= 248.651 motor 
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Potensi parkir besar   =  0,01 x 248.651  

=  1.764,15 motor per jam 

Parkir buka sehari                              =  6 jam 

Sehingga potensi parkir besar/hari    =  1.764,15 x 6 

=  10.584,9 Motor per hari 

Potensi parkir apabila 1 x parkir 

Sebesar Rp 5.000.00                         =  52.924.500 

Apabila selama 1 tahun (360 hari)      =  19.052.820.000 

Berdasar hitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 

potensi parkir yang ada dapat diketahui bahwa pendapatan parkir seharusnya 

lebih besar dari yang telah diterima oleh pemerintah Kota Batu, untuk 

mengetahui kemencengan atau kekurangan dana yang hilang perlu dihitung 

sebagai berikut. 

Tabel 7 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Target, Rencana dan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Parkir 
Tahun 2009 

  

Parkir Rencana 
Jumlah (Rp) 

Realisasi 
Jumlah (Rp) Potensi Parkir 

Selisih 
Potensi terhadap 

realisasi 
Kecil 10.485.500.000 9.875.000.000 5.207.347.080 4.667.652.920 

Sedang 16.225.750.000 15.437.943.085 17.150.610.101.08 (1.712.667.016.08) 

Besar 21.280.350.000 20.267.593.760 19.052.820.000 1.214.773.760 

Total 47.991.600.000 45.570.536.845 41.419.777.090,68 4.169.759.664 

   Sumber data ; data diolah. 

Berdasar ketiga titik parkir tersebut maka dapat diketahui bahwa potensi 

parkir sangat besar sekali apabila dikelola dengan baik, karena berdasar 3 titik 
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parkir yang ada tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau pertimbangan 

seberapa besar apabila keseluruh titik parkir yang ada dikelola dengan baik. 

Terdapat selisih yang sangat besar dari realisasi yang diterima Pemkot 

Batu dimana untuk parkir kecil dibandingkan dengan rencana ada selisih parkir 

jumlah tersebut seharusnya masuk kas pemkot Batu namun kenyataannya dana 

sebesar Rp 4.169.759.664 hilang entah kemana yang merupakan suatu kerugian 

bagi Pemkot Batu yang seharusnya bias menjadi penambah PAD. 

Untuk dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan dana parkir yang 

telah masuk dan untuk tidak hilang di lapangan maka perlu adanya pengawasan 

yang sangat ketat karena adanya kelonggaran pengawasan maka dana parkir 

akan tidak dapat terealisasi, adapun langkah-langkah yang perlu diambil 

adalah: 

1. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang parkir 

Kondisi tempat parkir perlu dilihat dan dibersihkan, dilengkapoi 

dengan tempat berteduh dan aman. 

2. Penertiban tempat parkir 

Tempat parkir harus tertib, tidak boleh melanggar marka jalan, bila 

parkir dipinggir jalan raya, harus terlihat oleh petugas parkir agar aman 

dan diberi karcis parkir agar mudah melakukan koordinasi 

3. Meningkatkan Kemampuan (Kualitas/mutu) SDM 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam 

aktivitas atau operasional parkir, karena tanpa SDM aktivitas tersebut 

tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu kemampuan SDM sangat 



69 
 

perlu untuk ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, disamping itu para karyawan yang bertugas sebagai 

penarik retribusi perlu diberi dukungan agar hasil kerjanya dapat 

maksimal. 

4. Pengaturan kembali terhadap tanggungan retribusi yang belum 

terbayar/terutang. 

Banyaknya petugas parkir yang masih belum melunasi pembayaran 

retribusinya diupayakan dengan mencicil tunggakan tersebut.hal ini 

akan berpengaruh besar terhadap perolehan retribusi 

Disamping itu pemkot Batu perlu menerapkan strategi yang telah 

diusulkan di atas, sehingga dalam menjalankan operasinya Pemkot Batu 

memiliki dasar yang kuat dan tidak salah dalam melangkah, dan perlu 

koordinasi yang kuat antar sumber daya sehingga tidak banyak keuangan yang 

seharusnya masuk malah hilang. 

4.1.7.3.  Upaya Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar 

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penarikan retribusi parkir maka 

pihak dinas Perhubungan Kota Batu memiliki upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Memperkuat Proses Pemungutan 

Proses pemungutan retribusi parkir didukung dengan dasar hukum yang 

jelas, agar karyawan yang menjalankan tugasnya merasa aman dan mendapat 

perlindungan hukum, tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah 

menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) baru, mengoreksi tarip apakah masih 
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layak atau tidak layak, disamping itu Pemerintah perlu membekali karyawan 

dengan ketrampilan agar mutu SDM meningkat. 

2. Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir 

Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok apalagi 

organisasi formal pemerintah harus ada yang bertanggungjawab penuh atas 

kegiatan yang dilakukan dan yang diperbuatnya, termasuk didalamnya proses 

kegiatan pemungutan retribusi parkir 

Didalam proses kegiatan pemungutan nretribusi pasar ini dapat terlihat dua 

organisasi pokok yang bertanggungjawab dalam retribusi parkir yaitu : 

1) Dinas Perhubungan Kota Batu dan Dinas Parkir 

2) Unit Pengelola Parkir 

Kedua dinas yang terkait dengan pengelolaan parkir tersebut masih dibagi 

menjadi beberapa unsur dinas yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-

beda dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan pungutan retribusi sebatas 

tugas dan fungsi yang dibebankan pada sub dinas tertentu yang dilakukan 

secara bertanggungjawab secara berjenjang yaitu tanggungjawab secara 

bertingkat di mana bawahan bertanggungjawab kepada atasan dan atasan 

bertanggungjawab kepada jabatan yang berada di atasnya lagi. 

Adanya upaya yang saling mengawasi antar bagian dan antar dinas, 

apalagi penarikan retribusi memiliki banyak peluang terjadinya kecurangan, 

mengingat kondisi dilapangan banyak cara untuk melakukan kecurangan 

seperti penarikan tanpa karcis, kecurangan pelaporan, dan kemungkinan adanya 

pemalsuan data, dengan kondisi seperti inilah pengawasan sangat diperlukan. 
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3. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait 

Koordinasi antar instansi terkait sangat perlu dilakukan, selama ini 

koordinasi dilakukan dengan instansi terkait, instansi tersebut meliputi Dinas 

Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk 

ketertiban parkir, disamping itu berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota, 

diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut dapat diketahui perkembangan 

daerah dan kondisi angkutan jalan raya, dan dapat saling bekerja sama 

mendukung pelaksanaan tugas. 

Sarana parkir yang ada disetiap fasilitas yang setiap harinya selalu 

dikunjungi warga diusahakan selalu dalam kondisi yang nyaman dan aman, 

oleh karena itu pengelola parkir perlu melakukan pembenahan ke beberapa 

sektor yang ada antara lain: 

a.  Melakukan pembenahan terhadap saluran air terutama saat musin 

hujan agar kendaraan yang diparkir tidak berada dalam tempat yang 

becek atau kotor, 

b. Kondisi penerangan yang cukup selama 24 jam, penerangan sangat 

penting karena berhubungan dengan keamanan kendaraan yang 

diparkir. 

Upaya tersebut sangat besar manfaatnya bagi operasional parkir sehingga 

akan mendorong perolehan retribusi, dan akhirnya akan membantu 

perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pemungutan retribusi parkir khususnya di Kota Batu telah dilakukan oleh 

Dinas parkir melalui UPPD, selama beberapa tahun terakhir realisasi perolehan 
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retribusi parkir terus mengalami peningkatan, di mana peningkatan tersebut 

sangat membantu peningkatan PAD Kota Batu. Apabila dilihat dari jumlah 

toko, pertokoan, plasa, taman rekreasi yang ada di Batu sangat banyak dan 

berkembang terus. 

Optimalisasi penarikan retribusi yang dilakukan oleh UPPD Parkir telah 

dijalankan, upaya yang selama ini dijalankan dengan memperkuat proses 

pemungutan, pengawasan pemungutan retribusi, koordinasi dengan instansi 

terkait, pembenahan terhadap kondisi parkir. Upaya tersebut mampu 

mendongkrak perolehan retribusi parkir, apalagi ditunjang dengan pembenahan 

sarana parkir yang lebih nyaman dan aman. 

4. Kendala/Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penarikan 

Retribusi Parkir 

a. Hambatan-hambatan Yang dihadapi Dalam Penarikan Retribusi 

Parkir 

Kondisi tempat parkir akan berpengaruh pada tingkat keamanan dan 

kenyamanan pengguna parkir, hal ini disebabkan karena apabila tempat 

parkir dalam kondisi aman dan nyaman maka banyak orang yang merasa 

nyaman dan percaya terhadap pelayanan yang diberikannya, sehingga 

banyak retribusi yang diperolehnya, namun sebaliknya apabila kondisi 

kurang nyaman maka masyarakat akan menghindari parkir dan akan 

sedikit perolehan dana yang diperolehnya. 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Parkir dalam pelaksanaan 

penarikan retribusi parkir selama ini antara lain adalah : 
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1. Kondisi parkir khususnya yang berada pada kategori parkir kecil 

tidak tertata secara rapi, terkesan semrawut. Dengan kondisi seperti 

ini akan menjadikan pengguna parkir kurang nyaman sehingga 

akan berpengaruh pada masyarakat dan sering (khususnya roda 

dua) tetap ada yang menunggu sehingga jasa parkir hilang dan 

pemasukan parkir tidak ada. 

2. Keramaian tempat parkir sering menyebabkan masyarakat 

khususnya yang parkir akan mudah menghilang sebelum 

membayar retribusi. 

3. Ditengarai masih adanya petugas yang melakukan praktek kotor, 

yaitu menarik retribusi tanpa karcis, sehingga tidak masuk pada 

laporan perolehan retribusi. 

Kendala-kendala tersebut pada dasarnya tidak dapat dihindari sehingga 

Pemerintah perlu menghadapi kendala tersebut dengan menerapkan 

strategi yang diharapkan dapat mengimbangi kendala tersebut. 

b. Upaya Unit Parkir 

Seperti diungkapkan di atas bahwa kendala-kendala dalam suatu usaha 

pasti dihadapi tidak terkecuali dalam penarikan retribusi parkir, perlu 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan berupaya 

menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam meninggalkan 

kendaraannya. 

Penyiapan sarana dan prasarana sangat penting untuk dilakukan 

mengingat pelaksanaan parkir berhubungan dengan kepuasan dan 
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keamanan kendaraan sehingga sarana yang ada harus menunjang seperti 

kebersihan dan keamanan. 

Upaya pelaksanaan parkir yang digunakan untuk menangani kendala-

kendala yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang parkir 

Kondisi tempat parkir harus diperbaiki khususnya pada tempat 

perkir yang dikategorikan besar, seperti pasar besar maka melalui 

Dinas Pasar yang dijalankan oleh UPPD Pasar memperbaiki 

kondisi fisik tempat parkir yang ada di pasar, fasilitas parkir yang 

ada dilingkungan kantor pemerintahan, dan kondisi parkir yang ada 

di lembaga swastha. Disamping itu menata tempat parkir yang ada 

di pasar kecil, pertokoan dan sepanjang jalan raya agar tidak 

mengganggu arus lalu lintas yang ada. 

2. Penertiban toko atau pertokoan 

Keberadaan toko atau pertokoan akan mengundang 

pengunjung sering menciptakan parkir karena sering pengunjung 

membawa kendaraan. Oleh karena itu keberadaan toko atau 

pertokoan perlu di tertibkan karena bagi toko dan pertokoan yang 

tidak memiliki tempat parkir perlu dicarikan jalan pemecahannya, 

karena sering menggunakan badan jalan untuk tempat parkir. 

3. Meningkatkan Kemampuan (Kualitas/mutu) SDM 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam aktivitas atau operasional usaha, karena tanpa SDM aktivitas 
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tersebut tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu kemampuan 

SDM sangat perlu untuk ditingkatkan seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu para karyawan 

yang bertugas sebagai penarik retribusi perlu diberi dukungan agar 

hasil kerjanya dapat maksimal. 

4. Penertiban Petugas Parkir 

Petugas parkir perlu didata sehingga tidak semua orang dapat 

menjalankan parkir karena berhubungan dengan koordinasi dan 

keamanan kendaraan yang dijaga dan pertaggungjawabannya 

terhadap hasil parkir pada pemerintah daerah. Agar tidak semrawut 

maka petugas parkir diberi tempat tersendiri, sehingga satu blok 

pertokoan akan dijaga lebih dari satu orang.  

4.2. Pembahasan 

Kota Batu merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, 

perkembangan Kota Batu sangat pesat yang dibuktikan dengan tingkat 

perolehan pendapatan masyarakat yang sangat besar. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembangunan yang ada di Kota Batu dapat dinyatakan berhasil. 

4.2.1. Kondisi obyek penelitian 

1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Batu sangat pesat yaitu 

diatas 5% pertahun, kondisi ini sangat membutuhkan perhatian 

pemerintah daerah khususnya dalam penciptaan sarana dan prasaran 

dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya. 
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Disamping itu dengan kepadatan penduduk tersebut sangat berguna 

untuk melakukan pembangunan, kondisi ini sangat membantu 

pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, dengan diimbangi 

sumber daya manusia yang benar-benar trampil, handal dan 

sebagainya. 

Dari kondisi ini memberikan gambaran bahwa kondisi penduduk 

yang besar disatu sisi membawa dampak positif terhadap pelaksanaan 

pembangunan karena telah tersedia sumber daya manusia untuk 

pelaksanaan pembangunan namun disisi lain dengan jumlah penduduk 

yang besar merupakan dampak negatif terhadap pelaksanaan 

pembangunan karena harus membutuhkan dana yang besar, dan 

sementara pendapatan asli daerah tidak mencukupinya. 

Kondisi ekonomi yang serba tidak menentu dan kondisi negara 

yang dalam kondisi krisis pelaksanaan pembangunan begitu mahal 

dirasakan oleh pemerintah, sehingga dengan kondisi penduduk yang 

sangat besar ini akan semakin berat bagi pemerintah daerah untuk 

memenuhi dana pembangunanya tanpa adanya partisipasi masyarakat 

khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi. 

2. Tingkat Pertumbuhan sektor Ekonomi 

Pembangunan di Kota Batu pada prinsipnya berpijak di atas 

konsep dan etika ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pendekatan 

konstruktif. Pendekatan basis gerakan ekonomi kerakyatan akan 
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menyentuh basic need lapisan ekonomi masyarakat. Struktur 

perekonomian Kota Batu  sampai pada tahun 2006 didominasi oleh 

sektor pertanian dan pariisata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

mata pencaharian penduduk Kota Batu menurut lapangan usaha adalah 

sektor pertanian dan sektor pariwisata. Sektor pertanian merupakan 

sektor unggulan yaitu sekitar 40% penduduknya bekerja disektor ini. 

Hal ini dapat dilihat pula kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota 

Batu yang besar. 

Pertanian tanaman pangan di Kota Batu merupakan sub-sektor 

andalan yang banyak digeluti oleh masyarakat. Bahkan daerah ini 

merupakan salah satu daerah penghasil sayur mayor yang sangat 

terkenal. Meskipun demikian daerah pada bidang ini masih 

diperhadapkan pada masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil 

panen masyarakat serta masih rendahnya tingkat pendapatan petani. 

3. Kondisi sosial ekonomi dan budaya 

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Batu masih 

dalam tarap perkembangan dengan memacu pembangunan sosial 

ekonomi dan budaya diberbagai segi dan wilayahnya, pemerintah 

daerah terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru yang 

dalam hal ini berupaya untuk mencegah urbanisasi, sehingga 

pembangunan diarahkan disektor informal yaitu pertanian dan 

pariwisata. 
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Untuk mencerdaskan masyarakatnya Kota Batu berupaya untuk 

membangun sarana pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA, 

hal ini dimaksudkan untuk menyajikan dan menyediakan sarana 

pendidikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk menyekolahkan 

anak-anaknya. 

4.2.2. Analisa terhadap Data Fokus Penelitian 

1. Pendapatan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Kepmen 29 tahun 2002 

tentang Pedoman, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 

Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD menjadi patron 

utama dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan. Melalui 

model seperti ini akan memudahkan melakukan evaluasi kinerja yang 

telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja 

dan pendapatan daerah (APBD), maka diperlukan suatu sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dengan menggunakan 

sistem dan perangkat teknologi komputer, sehingga akurasi dan 

informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan kondisi riel yang 

terjadi. 

Dalam kerangka otonomi daerah, maka pendapatan daerah melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting mendapat 

perhatian. Kondisi PAD Kota Batu saat ini yang cukup besar 
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diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi 

pembangunan daerah. 

Pada tahun anggaran 2008  Pendapatan Daerah Kota Batu setelah 

perubahan sebesar Rp 200.500.529.683.- yang meliputi 1) Pendapatan 

dari sektor pajak daerah sebesar Rp 9.250.325.600.- dan dengan 

sumber-sumber penerimaan terdiri dari pajak daerah, sedangkan 

retribusi daerah sebesar Rp 176.221.475.000.-; 3) hasil perusahaan 

daerah Rp 6.102.245.500 dan lain -  lain   pendapatan   yang sah 

sebesar Rp 8.926.483.583.-  selanjutnya pada tahun 2009 PAD 

mengalami peningkatan yang besar dimana jumlah PAD yang diterima 

sebesar Rp 377.470.550.455.- yang meliputi 1) Pendapatan dari sektor 

pajak daerah sebesar Rp 13.599.613.075.- dan dengan sumber-sumber 

penerimaan terdiri dari pajak daerah, sedangkan retribusi daerah 

sebesar Rp 294.786.857.430.-; 3) hasil perusahaan daerah Rp 

6.749.654.500 dan lain -  lain   pendapatan  yang sah sebesar 

Rp 62.334.425.450,- 

Selanjutnya dikatakan oleh Kepala seksi pembinaan unit 

pelaksanaan teknis bahwa “langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan PAD 

adalah melaksanakan intensifikasi Pendapatan Daerah 

dan Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Daerah serta Melakukan 

pendataan subyek dan obyek baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” 

dimana didalamnya adalah retribusi parkir. 
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Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya penting dan serius dari aparat 

pengelola (Dispenda dan Dishub) dalam melakukan kegiatan intensifikasi 

dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. 

4.2.3. Analisis terhadap Upaya Pemerintah Kota Batu dalam Menggali 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Untuk mendukung target besarnya dana yang dianggarkan tahun 2008 dan 

2009 pemerintah daerah khususnya Kota Batu berupaya dengan melakukan 

kegiatan intensifikasi ke lapangan sehingga target yang ditetapkan akan 

terealisasi, karena bagi pelaksanaan penarikan retribusi parkir yang sulit akan 

dapat dicarikan jalan keluarnya, begitu pula bagi petugas parkir yang nakal. 

Dengan demikian hal yang penting untuk dilakukan adalah dengan 

memberi tanggung jawab pada masyarakat untuk ikut berpartsipasi dalam 

pembangunan yaitu salah satunya sadar membayar retribusi khususnya parkir. 

Aparat penggali dalam hubungannya dengan pendapatan daerah adalah : 

a. Dinas pendapatan daerah yaitu melaksanakan pemungutan terhadap seluruh 

pajak daerah, retribusi daerah dan usaha lain yang sah. 

b. Bagian keuangan yaitu mengurus keuangan subsidi perimbangan keuangan 

dan sumbangan dari pihak ketiga. 

c. Dinas perhubungan yaitu bagian yang menjadi wadah dinas parkir. 

d. Dinas atau unit satuan kerja lainnya, melaksanakan pemungutan yang tidak 

termasuk kewenangan dinas pendapatan daerah dan biro keuangan. 

Penunjukan petugas pemungutan yang merupakan dinas luar dilakukan 

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait satuan kerja yang bersangkutan 
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dengan disertai ketentuan bahwa terhadap petugas bukan pegawai negeri harus 

disertai dengan jaminan uang yang besarnya menurut ketentuan masing-masing 

daerah, kondisi ini oleh pemerintah daerah sering dilakukan dengan harapan 

target perolehan dana tercapai. 

Dinas perhubungan kota Batu pada kenyataannya telah mengetahui bahwa 

kegiatan penarikan retribusi parkir akan mengalami hambatan, di mana 

hambatan tersebut apabila tidak dapat dipecahkan akan menyebabkan target 

retribusi tidak dapat dipenuhi. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi pada dasarnya adalah menciptakan rasa aman khususnya 

masyarakat yang parkir, sehingga masyarakat akan merasa terpenuhi 

kebutuhannya, dan dapat melakukan transaksi dengan aman. Kenyamananlah 

yang pada intinya menjadikan ukurannya segala upaya telah dijalankan yang 

menuntut kreatifitas karyawan dalam pelaksanaannya. 

Lingkungan parkir akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan 

parkir, apabila lingkungan menunjang maka rasa nyaman berada di dalamnya, 

lingkungan yang dimaksud mencakup : 

 Lingkungan Internal 

1. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan yang dimiliki mencakup 

a. Tersedianya sarana parkir yang cukup memadai 

b. Tersedianya Sumber Daya Manusia tukang parkir yang 

bertanggungjawab 

c. Struktur organisasi yang jelas 
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2. Kelemahan (Weakness) 

a. Kualitas pemungutan retribusi parkir  masih rendah 

b. Tingkat sosialisasi aktivitas parkir masih rendah karena sering 

ditemui parkir menggunakan badan jalan 

 Lingkungan Eksternal 

3. Peluang (Opportunity ) 

a. Tersedianya potensi wajib retribusi yang cukup 

b. Telah tercipta kerjasama dengan pihak ketiga seperti hotel dan 

phak swastha 

c. Berkembangnya jalur transportasi yang memudahkan mencapai 

tujuan sehingga merangsang penggunaan kendaraan dan 

melakukan parkir 

4. Ancaman (Threat) 

a. Munculnya parkir yang tidak menggunakan karcis, atau banyak 

fasilitas umum yang menerapkan bebas parkir 

b. Belum adanya sangsi terhadap pelanggaran parkir 

c. Rendahnya kesadaran dalam membayar retribusi parkir 

Selanjutnya berdasar kondisi yang ada dan termasuk kondisi 

lingkungan  maka penerapan strategi bagaimana agar parkir dapat berjalan 

dengan sukses maka : 

 Strategi SO 

a. Mendayagunakan fasilitas parkir yang ada dengan memanfaatkan 

SDM yang tersedia untuk memaksimalkan potensi wajib retribusi 



83 
 

b. Memberdayakan SDM yang ada dengan struktur organisasi yang 

mantap untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia. 

 Strategi WO 

a. Meningkatkan kondisi fisik tempat parkir yang kurang baik/memadai 

dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia guna peningkatan 

potensi wajib retribusi 

b. Meningkatkan akurasi data, meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pungutan retribusi yang lebih baik untuk meningkatkan potensi wajib 

retribusi 

 Strategi ST 

a. Optimalisasi gedung pasar yang ada dengan SDM yang dimiliki guna 

menghadapi persaingan dengan munculnya pasar swasta 

b. Memanfaatkan gedung pasar yang ada untuk mengantisipasi belum 

adanya masterplan pengembangan pasar. 

 Strategi WT 

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pungutan retribusi didukung data 

yang akurat guna meningkatkan kesadaran pedagang untuk memenuhi 

kewajibannya 

b. Peningkatan kondisi fisik parkir melalui penataan tempat parkir. 

Berdasar paparan strategi di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

penarikan retribusi akan lebih terarah dan berhasil memberikan pelayanan 

kepada masyarakar yang akhirnya dapat meningkatkan retribusi parkir dan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang telah diuraikan di atas, 

untuk memudahkan melakukan pemahaman maka akan disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesuai dengan potensi parkir yang ada 

di Kota Batu ternyata sangat besar, namun pelaksanaan dilapangan 

ternyata masih belum optimal karena masih ditemukan adanya 

kemencengan atau selisih yang merugikan pemerintah kota Batu sebesar 

Rp 4.169.759.664 dari yang direncanakan sebesar Rp 47.991.600.000 dan 

realisasi Rp 45.570.536.845 sedangkan potensi yang seharusnya dapat 

diraih oleh pemkot Batu adalah sebesar Rp. 41.419.777.090,68 dari hasil 

tersebut terdapat kebocoran dana yang seharusnya masuk pemkot Batu 

sebesar Rp. 4.169.759.664, dana tersebut sangat berarti bagi pemkot Batu 

sehingga peru adanya penanganan yang serius agar dana tidak keluar dan 

masuk pada kas daerah sebagai PAD untuk menangani kondisi tersebut 

yaitu kebocoran dana maka perlu adanya pengawasan yang ketat, seperti 

setiap parkir harus diberi karcis parkir, dan pengawasan mulai dari 

penarikan, pengumpulan dana dan penyetoran uang dimana lebih cepat 

lebih baik, pengontrolan harus secepat mungkin dan dilakukan setiap hari 
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atau dua hari. Karena Pendapatan asli daerah yang masuk pada Kota Batu 

terdiri dari pajak pengontrolan harus secepat mungkin dan dilakukan 

setiap hari atau dua hari. Karena Pendapatan asli daerah yang masuk pada 

Kota Batu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dari pendapatan 

yang dapat dikatakan sah seperti dari pinjaman pemerintah daerah pada 

luar negeri atau bank. 

2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan 

retribusi parkir di  Kota Batu sangat pesat dengan melakukan jemput bola 

yaitu mendatangi para petugas parkir agar menjalankan tugas dengan baik, 

melindungi kendaraan yang diparkir dan memberikan rasa aman bagi 

kendaraan dan memarkir kendaraan yang sesuai sehingga tidak semrawut 

dan mengganggu pengguna jalan. 

Pendapatan asli daerah sangat berperan dalam membantu pelaksanaan 

pembanguan karena dengan dana yang tersedia tersebut maka pemerintah 

daerah dapat melakukan pembangunan dengan leluasa, dan program yang 

berakar dengan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan  baik. 

 

5.2. Saran-saran 

1. Hendaknya pemerintah daerah memberikan perhatian ekstra terhadap 

pajak daerah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi pada 

masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir dibutuhkan 

penyesuaian dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mengatur tarif 

parkir serta lokasi tempat pemungutan retribusi parkir yang disesuaikan 
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dengan kondisi yang ada pada saat ini. Dengan penyesuaian dan 

penyempurnaan peraturan tersebut diharapkan akan mengoptimalkan 

penerimaan dari retribusi parkir. Hal ini diperlukan karena terdapat 

peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada misalnya 

mengenai tarif parkir, lokasi tempat pemungutan parkir, dan insentif bagi 

petugas pemungut parkir. 

2. Peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Batu dapat dilakukan 

dengan cara penentuan lokasi-lokasi yang strategis dan lokasi yang sering 

dikunjungi oleh masyarakat seperti kompleks pertokoan, pasar swalayan 

dan tradisional, tempat wisata. Disamping itu perlu juga adanya 

rangsangan misalnya berupa pemberian hadiah kepada masyarakat yang 

membayar parkir yaitu dengan mencantumkan nomor parkir sebagai 

nomor undian yang bila sudah waktunya akan diundi oleh pemerintah 

sehingga dengan cara seperti ini diharapkan masyarakat akan lebih taat 

dan menjadikan sebagai sebuah rangsangan dalam tertib membayar 

retribusi parkir. 

3. Hendaknya pemerintah daerah memberikan semangat dengan memberikan 

hadiah semacam penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, Hendaknya 

pemerintah daerah khususnya kota Batu memberikan motivasi pada 

masyarakat seperti hadiah pada masyarakat yang parkir, dan menghimbau 

untuk meminta karcis parkir.. 

4. Perlunya dilakukan perbedaan tarif parkir antara lokasi yang strategis dan 

kurang strategis sehingga dengan perbedaan tarif parkir tersebut dharapkan 
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dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Hal ini perlu dilakukan 

karena selama ini pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya 

dilakukan oleh petugas pemungut. 

5. Diharapkan nanti untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan lagi 

data dan langsung terjun kemasyarakat untuk memberikan kuesioner agar 

data yang di dapatkan lebih valid lagi. 
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