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ABSTRAK 

 

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan, sebagai organisasi pemerintah yang menangani permasalahan dan 

kebutuhan warga terhadap penyediaan sarana dan prasaran parkir. Di samping itu 

kebijakan serta strategi di terapkan untuk melaksanakan program-program 

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran kendaraan seperti yang 

dilakukan di Tepi jalan Umum , pusat- pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat 

keramaian lainnya, yang dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan 

ketertiban di jalan raya. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan 

retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kabupaten Bintan dari 

sektor retribusi, memuat banyak permasalahan- permasalah di dalamnya baik 

tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan 

retribusi perparkiran maupun pengelolaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi 

Kebijakan Pemungutan Retribusi Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi.  

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Kebutuhan akan struktur dan birokrasi yang menjalankan kebijakan 

perparkiran, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan, 

sehingga daerah terhindar dari potensial loss dari sektor retribusi parkir. 

2. Unsur-unsur manajemen belum terpenuhi dalam mengimplementasikan 

kebijakan perparkiran, yang salah satunya adalah unsur manusia ( man ). 

3. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan sebenarnya memiliki 

keinginan dan komitmen yang kuat untuk menjalankan sebuah kebijakan, 

khususnya dalam hal perparkiran. 

4. Dengan belum terbentuknya struktur organisasi, jumlah personil yang kurang 

serta kualitas pengetahuan tentang perparkiran yang masih kurang,.  

Saran yang dapat diberikan : 

1. Hal yang menyangkut kebijakan publik kesiapan aparatur pemerintah selaku 

implementor sangat dibutuhkan agar, pelaksanaan dan penegakan peraturan 

perparkiran tidak menjadi bumerang bagi pihak pemerintah.  

2. Perlu dikembangkan lagi sosialisasi dan komunikasi antara stake holder 

perparkiran dengan masyarakat. Sehingga akan menjadi pekerjaan rumah yang 

cukup berat bagi Dinas Perhubungan untuk menbangun kembali komunikasi 

yang baik terhadap masyarakat akan pentingnya penataan perparkiran dan 

pentingnya pungutan retribusi parkir sebagai bagian dari sumber pendapatan 

daerah. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Perparkiran 
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ABSTRACT  

  
District Government through the Department of Transportation Bintan 

Bintan regency, as he Government organization that handles p problems and 

needs of the citizens towards the provision of parking facilities and infrastructure. 

In addition, policies and strategies applied to implement programs related 

activities such as vehicle parking activities conducted in the General Curbside, 

shopping centers, entertainment, markets and other crowded center, which served 

the purpose of improving Original and service to the community and create order 

on the highway. Parking activity, in this case the parking fee collection activities 

that aim to boost revenue from the sector  retribusi, contains a lot of problems-

problems in which both challenges and obstacles both in the implementation and 

management of parking fee collection.  

This study aims to determine the extent to which the parking fee collection 

policy implementation by the Department of Transportation of Bintan. This type of 

research used in this study is descriptive qualitative research. The data obtained 

through interviews and observation.  

Conclusions of this study are:  

1. The need for structure and bureaucracy that runs the parking policy, has 

become a pressing need to be realized, so that the area to avoid the potential 

loss of parking fees sectors.  

2. Management elements have not been met in the implementation of parking 

policies, one of which is the human element (man).  

3. Human Resources at the Department of Transportation actually has a strong 

desire and commitment to run a policy, especially in terms of parking.  

4. With the organizational structure has not been established, the number of 

personnel and the lack of knowledge about the quality of parking is still 

lacking,.  

Advice can be given:  

1. Matters of public policy as the readiness of the government apparatus is 

needed for the implementor, implementation and enforcement of parking 

regulations do not become a boomerang for the government.  

2. Need to be developed further socialization and communication between 

stakeholders with public parking. So that would be heavy enough homework 

for the Department of Transportation to rebuild good communication to the 

public of the importance and significance of the arrangement of parking 

charges parking fees as part of local revenue sources.  
 

Key Word : Parking Policy 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang salah satunya berupa Retribusi Daerah 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan dapat 
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dilihat dalam pasal 5 UU nomor 33 Tahun 2004, dimana Pendapatan Daerah 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan dan 

c. Lain-lain yang sah. 

Selain itu, didalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 , menjelaskan 

PAD bersumber dari : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pembagian kewenangan yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Pemerintah Kabupaten Bintan, sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan 

Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penerimaan daerah Kabupaten Bintan 

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba perusahaan serta 

pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi yang dipungut biaya oleh Pemerintah 

Kabupaten Bintan berkaitan dengan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 

retribusi parkir dan retribusi perizinan. 

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang 

sangat penting artinya baik bagi daerah profinsi maupun daerah kabupaten dan 

kota sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang 

Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. 

Penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja di  

Kabupaten Bintan diperoleh dari pos-pos retribusi daerah yang dikelola oleh 

beberapa satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bintan. 

Satuan kerja yang mengelola pos-pos Retribusi Daerah antara lain : Dinas 

Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas 

Pertanian dan Peternakan, Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas 

Perikanan,dan Kelautan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan , satuan kerja 

tersebut memperoleh retribusi mulai dari retribusi jasa umum , jasa usaha dan 

retribusi perizinan. 
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Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja 

pemerintah Kabupaten Bintan adalah Retribusi Parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang- Undang N0 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

menyebutkan : Objek pajak bermotor adalah kepemilikian dan penguasaan 

kendaraan. Didalam undang –undang tersebut juga terdapat Pajak parkir yang 

menyebutkan : Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan. ( Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah 

dan Retribusi Daerah ). 

Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum : “ 

Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum yang ditentukan dan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketetntuan peraturan 

Perundang-undangan. (Pasal 24 ayat 1, Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 05 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) . 

Sementara itu Yosef riwu Kaho, menyatakan bahwa : “Keunggulan utama 

sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan 

pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif .” (Kaho, 1997 : 

156). 

Karena retribusi merupakan pendapatan negara dan merupakan pungutan 

yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah, dalam hal ini Pemerintah 

Daerah sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan 

Parkir Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

yang didalamnya termasuk unsur pengelolaan tempat parkir dan retribusi. 

Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan motor dan mobil 

dari tahun ke tahun, tidak diiringi oleh perluasan jalan dan penyediaan sarana 

parkir yang cukup, manajemen parkir kendaran yang baik, pelayanan yang 

memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Kabupaten Bintan serta tidak 

kalah pentingnya yakni kemanan dan pertanggung jawaban dari sistim perparkiran 

yang ada. Di tambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran 

retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke kas negara. 

Penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi parkir, tidaklah 

semata mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah pentingnya 

yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan 



5 

 

refresentatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga 

Kabupaten Bintan, haruslah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, 

disamping itu pula pertanggung jawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan 

pengelolan retribusi yang menerapkan asaz Akuntabilitas dan Transparansi 

pengelolaan haruslah diterapkan dilembaga Organisasi Pemerintah yang 

menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, 

kenyamanan ,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir 

serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola Pajak 

dan Retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat 

tersebut haruslah dirumuskan dan terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bintan. Tentunya dalam 

menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam 

kegiatan perparkiran ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi 

kebijakan, SDM, Perangkat dan fasilitas Organisasi Komunikasi, serta 

Kemampuan dan keterampilan dari Pemerintah itu sendiri. 

Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu 

kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan 

baik, sesuai aturan, efektif dan efesien dimana menerapkan prinsip-prinsip Good 

Governence dalam bidang perparkiran sehingga dapat mencapai target yang telah 

ditentukan. 

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan, sebagai organisasi Pemerintah yang menangani permasalahan dan 

kebutuhan warga terhadap penyediaan sarana dan prasaran parkir. Di samping itu 

kebijakan serta strategi di terapkan untuk melaksanakan program-program 

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran kendaraan seperti yang 

dilakukan di Tepi jalan Umum , pusat- pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat 

keramaian lainnya, yang dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD dan 

pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan ketertiban di jalan raya. 

Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir 

yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kabupaten Bintan dari sektor dan 

Retribusi , memuat banyak permasalahan- permasalah di dalamnya baik tantangan 

serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi 

perparkiran maupun pengelolaan 
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Pendapatan retribusi itu sendiri, seperti permasalahan organisasi dan 

Manajemen yang ada di Dinas Perhubungan yang ada  di pemerintah Kabupaten 

Bintan, Sumber Daya manusia yang melaksanakan kebijakan, Infrastruktur  

berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan 

tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri. 

Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi parkir di dua kecamatan Kabupaten 

Bintan, yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur 

Tabel 1.1  

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir  

di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 

 

No Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

1 

2 

3 

2011 

2012 

2013 

Rp. 66.000.000,- 

Rp. 72.000.000,- 

Rp. 77.950.000,- 

Rp. 55.250.000,- 

Rp. 75.000.000,- 

Rp. 69.930.000,- 

83,71% 

104,17% 

89,71% 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Tahun 2014 

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 realisasi 

penerimaan retribusi parkir di dua kecamatan di Kabupaten Bintan adalah sebesar 

Rp. 55.250.000,- atau sebesar 83,71% dari target yang direncanakan 

(Rp.66.000.000,-). 

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan retribusi parkir di dua kecamatan di 

Kabupaten Bintan melebihi dari target yang direncanakan, yaitu Rp. 75.000.000,- 

atau sebesar 104,17% dari target yang sebesar Rp. 72.000.000,-. 

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi parkir di dua kecamatan di 

Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp. 69.930.000,- atau sebesar 89,71% dari 

target yang direncanakan (Rp. 77.950.000,-). 

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa kondisi yang ideal dan di 

harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan terwakili dalam setiap 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bintan. Tentunya 

dalam menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam 

kegiatan perparkiran ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi 

kebijakan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas organisasi komunikasi, 

serta kemampuan dan keterampilan dari pemerintah itu sendiri, sehingga dengan 
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hal ini sangat menarik untuk dikaji tentang “Implementasi  Kebijakan Retribusi 

Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan ” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah 

a.      Bagaimanakah   Implementasi   Kebijakan  Retribusi  Parkir oleh Dinas   

        Perhubungan Kabupaten Bintan? 

b.     Apa saja kendala-kendala yang di hadapi? 

c.     Bagaimana  solusi  atas  permasalahan sistem Pengelolaan Retribusi   

Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan? 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana 

Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Perparkiran oleh 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan 

sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. 

b. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan 

kebijakan perparkiran khususnya di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bintan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

sebagai Lembaga Pelaksana. 

4. Metode Penelitian. 

1. Jenis  Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kualitatif, 

menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001:3) 

bahwa penelitian kualitatif adalah : ” Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.”   
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Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana 

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dijalankan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bintan. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Pengertian Kebijakan 

Pengertian Kebijakan Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep 

kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan 

atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita - cita, tujuan, prinsip dan  garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick 

sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan/kegiatan yang  diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu dimana terdapat hambatan - 

hambatan (kesulitan - kesulitan) dan  kesempatan - kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Pendapat ini juga  menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy (Syafarudin 2008:76) 

“Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta 

peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan 

dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa kebijakan berarti 

seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang 

membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup 

keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil 

keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa 

tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi 
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melangkah kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan 

sebagai petunjuk dalam organisasi. 

Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, 

dan umum. Menurut Syafarudin (2008:78) kebijakan publik adalah : “Kebijakan 

pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat 

mematuhinya”.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public 

adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, 

prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk 

mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi 

yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah 

diterima dan disahkan (adapted) tidaklah akan ada artinya apabila tidak 

dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan 

tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (goal) yang  

terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya 

kepentingan masyarakat (public inters). 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 

memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan - harapan 

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit 

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. 

h. Kebijakan meliputi hubungan - hubungan yang bersifat antar  organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi 

i. Kebijakan publik meski tidak ekslusi f menyangkut peran kunci  lembaga - 

lembaga pemerintah 

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.  
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Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan 

wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan 

pertimbangan  pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup 

aturan - aturan yang ada didalamnya. 

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed 

by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” 

(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Budi Winarno (2007: 18) 

dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu 

konsep ini juga membedakan  secara tegas antara kebijakan  (policy) dengan 

keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif 

yang ada. 

 Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan 

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensi bagi mereka 

yang bersangkutan daripada sebagai keputusan  yang berdiri sendiri. Pendapat 

kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah 

kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan 

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan 

untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan - tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan 

diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti undang - undang, peraturan pemerintah, 



11 

 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of 

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai - nilai secara paksa 

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau 

sesuatu program pencapaian tujuan, nilai -nilai dalam praktek - praktek yang 

terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi - 

kondisi awal dan akibat - akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus 

dibedakan dengan bentuk - bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. 

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah 

dengan lingkungannya ”. 

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas 

untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat 

mencakup banyak hal.  

Islamy ( 2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever 

government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan 

publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik 

karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu. 

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan 

definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the 

whole society”. 
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Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem 

politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya 

dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai - nilai. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para 

penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari –  

hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada 

suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak 

diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah 

– masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan 

sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang - 

undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan 

memaksa. 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 

membagi proses - proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. 

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap - 

tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap - tahap kebijakan publik menurut 

William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32 – 34) adalah sebagai 

berikut :  

a. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk 

dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda  

kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah 

tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama.  
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b. Tahap formulasi kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah - masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang 

ada. Dalam perumusan kebijakan masing - masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap 

ini masing - masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur 

lembaga atau putusan peradilan. 

d. Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan - catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan, yakni  dilaksanakan oleh badan - 

badan administrasi maupun agen -agen pemerintah di tingkat bawah.  

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit - unit administrasikan 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana ( implementors ), 

namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.  

e. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 

Oleh karena itu ditentukan ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria yamh menjadi 

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah 

mencapai dampak  atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap 

– tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini; 
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Bagan 2 

 

Tahap - Tahap Kebijakan : 

 

Penyusunan kebijaka 

 

 

Formulasi kebijakan 

Adopsi kebijakan 

Implementasi kebijakan 

Evaluasi kebijakan 

 
Sumber: Budi Winarno (2007: 32-34) 

 

 

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan 

oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:  

a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan 

dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit 

mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin 

sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.  

b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang 

mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai 

dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.  

c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan 

ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.  

d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.  

e. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan 

yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan 

oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan 

integritas moralnya.  

f. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, 

ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.  
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g. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu 

kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau 

bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).   

2. Pengertian Analisis Kebijakan 

Ada banyak definisi mengenai apa itu analisis kebijakan publik. Definisi 

mengenai apa itu analisis kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, 

sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut 

pandang masing-masing pakar. 

Bersumber dari Effendi (2007 ; 12) tentang dasar dari analisis kebijakan 

public, Berikut ini beberapa definisi tentang analisis kebijakan publik : 

D.L. Weimer dan A.R. Vining  

“Proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan 

tindakan kebijakan”. 

W.N. Dunn  

“Disiplin ilmu sosial terapan yang mengguna-kan multi-metode penelitian dan 

argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang policy 

relevant buat memecahkan masalah kebijakan”. 

Walter Williams  

“Cara untuk mensintesakan informasi,termasuk hasil penelitian, untuk 

menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan – pilihan 

alternatif)dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang 

policy relavant”. 

Analisis Kebijakan Publik secara sederhana dapat diartikan sebagai 

kegiatan untuk menganalisis suatu kebijakan publik. Definisi analisis berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  

1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenernya.  

2) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya,  

3) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Dari pengertian yang mendasar tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu 

analisis dapat dilakukan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya, memperjelas 



16 

 

kajian yang dilakukan, dan menyelesaikan masalah. Konsep dari analisa kebijakan 

publik ini tidak akan jauh berbeda dari arti dasar dari analisis itu sendiri. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 

kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi sekaligus mencari dan mengkaji 

berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana 

kegiatan ini memiliki sifat multidisplin. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Patton dan Savicky mengatakan : “ 

Analisis kebijakan adalah evaluasi sistematis yang berkenaan dengan fisibilitas 

teknis dan ekonomi serta viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi 

implementasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Analis kebijakan yang baik 

mengintegrasikan informasi kualitatif dan kuntitatif, mendekati permasalahan dari 

berbagai persfektif, dengan menggunakan metode yang sesuai untuk menguji 

fisibilitas dari opsi yang ditawarkan “ . (Nugroho,2009:217-218) . 

3. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan 

William Dunn, dibukunya yang berjudul Analisisi kebijakan Publik 

mengelompokkan bentuk-bentuk Analisis Kebijakan sebagai berikut : 

a. Analisis Kebijakan Prospektif 

Berupa produksi dan transpormasi informasi sebelum aksi kebijakan 

dimulai dan di implementasikan cenderung mencari cara beroprasinya para 

ekonom , analis sistem dan peneliti operasi. 

b. Analisis kebijakan Retrosfektif 

Analisis ini dijelaskan sebagai penciptaan dan transpormasi informasi 

sesudah aksi kebijakan dilakukan , mencakup berbagai tipe kegiatan yang 

dikembangkan oleh tiga kelompok analis : 

1. Analis yang berorentasi pada disiplin, sebagian besar terdiri dari para 

ilmuwan politik dan sosiologi, yang mengembangkan dan menguji teori 

yang menerangkan sebab-sebab dan konsekwensi kebijakan. 

2. Analis yang berorentasi pada masalah (Problem –Orentid analyst) 

Kelompok ini sebagian besar berusaha menerangkan sebab-sebab dan 

konsekwensi kebijakan, tetapi kurang menaruh perhatian pada pada 

pengembangan dan pengujian teori yang dianggap penting dalam ilmu 

sosial. 
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3. Analis yang berorintasi pada aplikasi (Aplication-orented) 

kelompok analis yang umumnya dari Imuwan Politik, Sosiologi, pekerja 

sosial dan Administarsi Publik dan Penelitian Evaluasi. Berusaha 

menerangkan sebab-sebab dan konsekwensi kebijakan-kebijakan dan 

program publik, tetapi tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan 

pengujian teori-teori dasar. lebih jauh tidak hanya menaruh perhatian pada 

variabel-variabel kebijakan tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan 

sasaran kebijakan publik dari para pembuat kebijakan dan pelaku 

kebijakan. 

c. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi 

Mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada 

penciptaan dan transpormasi informasi sebelum dan sesudah tindakan 

kebijakan diambil. Menuntut para analis setiap saat terus menerus 

mentranspormasikan dan menghasilkan informasi. Kegiatan analisis ini 

berulang-ulang terus menerus tanpa ujung sebelum masalah kebijakan yang 

memuaskan ditemukan. (Dunn, William.1999. hal :117-124). 

Dari beberapa bentuk analisis kebijakan yang ada, penulis berkecendrungan 

untuk terlibat dalam analisis kebijakan retrosfektif yang berorentasi pada 

aplikasi dimana penulis menekankan pada implementasi dari kebijakan dan 

dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut . 

4. Implementasi Kebijakan 

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa Implementasi bukan hanya 

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme pengambilan keputusan-keputusan 

politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, implementasi 

menyangkut masalah konflik, kepentingan dari siapa yang menjadi apa dari suatu 

kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan apa yang di cita-

citakan dari awalnya. Untuk mengimplemetasikan kebijakan publik ada dua 

pilihan langkah yakni : 

a. Langsung mengimplementasikan kebijakan publik dalam bentuk program 

b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. (Nugroho 2009 : 495- 497). 
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Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis 

kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut 

Peraturan pelaksana. 

Bagan 3 

Rangkaian Implementasi kebijakan dapat digambarkan : 

        Kebijakan Publik 

 

Kebijakan Publik Penjelas   Program 

( Peraturan Pelaksana )   Proyek 

Kegiatan 

Pemanfaat 

Sumber Gambar : Nugroho, Riant.2009.hal 495 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab 

menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan, dimana 

dikatakan : “ Merupakan apa yang selanjutnya terjadi sesudah program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan dan merupakan fokus perhatian . Implementasi kebijakan 

yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-

pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup usaha - usaha untuk menimbulkan 

akibat/ dampak nyata pada masyarakat (Wahab.2008 :16). 

5. Model-Model Implementasi Kebijakan 

Riant Nugroho (2009:511-513), dalam bukunya Public policy 

mengemukakan, ada beberapa macam model dalam Implementasi kebijakan 

diantaranya yakni : 

1. Model Edwar III 

George Edwar III, menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok 

agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni : 

a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada 

organisasi dan publik, ketersedian sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 

sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 

pelaksana kebijakan . 



19 

 

b. Resources, berkenaan dengan ketersedian sumber daya pendukung, khususnya 

sumber daya manusia. Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan 

kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif. 

c. Kesediaan para Implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan 

kebijakan . 

d. Struktur birokrasi/organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi 

Kebijakan Publik.  

2. Model Van Meter dan Van Horn 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier 

dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa 

variabel yang mempengaruhi kebijakan publik : 

a. Aktifitas implemetasi dan komunikasi antar organisasi. 

b. Karekteristik agen pelaksana/implementor 

c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik 

d. Kecendrungan pelaksana/ implementor. 

3. Model Mazmanian dan Sabatier 

Dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 

mengemukakan, bahwa Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan 

kebijakan. 

4. Model Brian W. Hogwood dan Lwissa.Gunn 

Menekankan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan 

beberapa syarat diantaranya : 

a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

lembaga tidak akan menimbulkan masalah besar. 

b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, 

termasuk sumber daya waktu. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang ada benar-benar ada. 

d. Kebijakan yang di implementasikan didasari oleh hubungan yang kausal 

yang andal. 

e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. 
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5. Model Goggin 

Malcolm Gogin mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang 

ilmiah, dengan mengedepankan, metode penelitian, dengan adanya komunikasi 

sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan . 

6. Model Grindle 

Menurut Grindle, implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 

barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh 

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

c. Derajat perubahan yang diinginkan 

d. Kedudukan pembuat kebijakan 

e. Pelaksana program 

f. Sumber daya yang dikerahkan 

Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya 

yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin  

terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya 

implementasi yang diperlukan.  

Dari beberapa model Implementasi kebijakan tersebut, penulis dalam 

menganalisis kebijakan parkir di tahapan implementasi, mengambil model 

Implementasi yang dikemukakan oleh George Edwar III, dengan asumsi, 

bahwasanya dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, tidak terlepas dari 

komunikasi yang di terapkan dari pengambil keputusan kepada organisasi 

perangkat daerah serta komunikasi dari pimpinan ke pada petugas di lapangan 

yang berkenaan dengan tupoksi perparkiran yakni Dinas Perhubungan, selain itu 

juga implementasi melihat kemampuan sumber daya manusia/petugas, 

kemampuan, kecakapan, serta komitmen petugas dalam melaksanakan kebijakan 
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di lapangan serta struktur birokrasi yang menjadi penyelenggara yakni Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bintan. 

6. Hubungan Kebijakan dengan Ilmu Pemerintahan 

Hubungan kebijakan dengan Ilmu Pemerintahan ini sangat erat kaitannya 

karna dengan bidang Ilmu Pemerintahan retribusi parkir merupakan bagian dari 

sebuah sistem pelayanan public ( public service fungtions), maka sudah 

selayaknya perlu adanya kejelasan system/transparansi dan kejelasan 

pertanggungjawaban/akuntabilitas sesuai dengan semboyan kepemerintahan yang 

good governance. 

7. Pengertian Retribusi  

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir 

tidak ada pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Demikian juga bagi 

Pemerintah Daerah, keuangan merupakan faktor penting dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah.  

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah yang diharapkan  menjadi salah satu  sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Rohmat Soemitro, dalam Adrian 

(2008 : 55).  

Menurut Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008 : 74), mengatakan bahwa 

retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka 

yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat 

sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh 

masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang 

diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.  

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud 

dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 



22 

 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan.  

Selain  retribusi parkir Dinas Perhubungan juga banyak menyumbangkan 

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pungutan sewa sisi air, pungutan Pas 

masuk Pelabuhan Internasional seperti di lagoi yang di jual dengan kurs Dolar. 

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar bagi 

kemajuan daerah, sebab itu faktor keuangan menentukan lancar tidaknya roda 

pemerintahan. Semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian 

uang tersebut bagi masyarakat, sehingga setiap kebijaksanaan yang ditempuh 

dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya apabila pengelolaan keuangan 

daerah yang tidak teratur dapat memunculkan kerugian yang besar pada proses 

Pembangunan Daerah yang bersangkutan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik 

penting, diantaranya :  

1) Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;  

2) Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;  

3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;  

4) Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang 

menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.  

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi 

daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh 

pemerintah daerah. Retribusi tidak  akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang 

langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat 

dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak  membayar retribusi 

dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan 

pemerintah.  

8. Dasar Hukum Pemungutan  

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua 

penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah pun juga harus 

berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar 

pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :  

a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pasal tersebut merumuskan 

bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. 
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Penjelasan dari Pasal ini yang dimaksud dengan segala pajak merupakan segala 

jenis pungutan pajak termasuk retribusi.  

b. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : Pasal 158  

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

pelaksanaannya di daerah diatur  lebih lanjut dengan Perda.  

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

di luar yang telah ditetapkan Undang- undang.  

c. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa : Pasal 6  

(1).  PAD bersumber dari :  

a. Pajak Daerah;  

b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain PAD yang sah.  

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

meliputi:  

a.   hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;  

b.   jasa giro;  

c.   pendapatan bunga;  

d.   keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan  

e.   komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan   

     dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.  

d. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000  tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, disebutkan bahwa: Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi 

sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:  

a. nama, objek, dan subjek retribusi;  

b. golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);  

c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;  

d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;  

e. struktur dan besarnya tarif retribusi;  



24 

 

f. wilayah pemungutan;  

g. tata cara pemungutan;  

h. sanksi administrasi;  

i. tata cara penagihan;  

j. tanggal mulai berlakunya.  

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah, yakni : tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Kepala 

Daerah.  

Sementara itu pajak adalah : iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.. 

Unsur Pajak 

1. Pajak diambil berdasarkan Undang-Undang. Aturan ini berdasarkan dengan 

Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak bersifat memaksa untuk 

keperluan dan berlangsungnya kehidupan bernegara. 

2. Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung melainkan bertahap demi 

kepentingan bersama. 

3. Pengambilan pajak untuk membiaya pembangunan infrastruktur pemerintahan 

dan demi berlangsungnya kesehjateraan rakyat banyak, bukan untuk 

pemerintah tetapi dikembalikan kepada rakyat. 

Sehingga dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

retribusi terdiri dari : 

1. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

2. Pungutan adalah sebagai pembayaran jasa atau prestasi yang diberikan 

secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi . 

3. Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah atau pelayanan. 

9. Pengertian Parkir 

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang pengertian 

parkir yakni, kegiatan menghentikan kendaraan dengan beberapa lamanya. (1982 : 

712) Salah satu bentuk dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Parkir. Retribusi 
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Parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir. Adapun 

mengenai pengertian  tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum : 

“Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah “.(BAB I Pasal 1 Pasal 1 ayat 25  Perda no 3 

tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum)  

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, Bab I, pasal I ayat 14 

menyebutkan bahwa : 

“Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah 

Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, 

dan gedung parkir”. 

Dengan Nama Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum dipungut 

Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi 

jalan umum yang ditentukan dan /atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” (Peraturan daerah 

Nomor 05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum ). Hasil dari pungutan 

retribusi parkir secara tidak langsung juga digunakan untuk biaya 

penyelenggaraan pelayanan disektor perparkiran baik itu biaya oprasional, 

pemeliharaan, administrasi, transportasi dan biaya yang bersifat rutin lainnya. 

 

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS 

PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN 

1. Karakteristik Responden 

Sebelum dikemukakan hasil-hasil penelitian beserta analisanya terlebih 

dahulu akan dikemukakan gambaran tentang Karakteristik Responden penelitian 

ini.  Gambaran Karakteristik Responden ini merupakan profil sumber data yang 

memberikan gambaran pemahaman terhadap data hasil penelitian sehingga dapat 

diletakkan pertimbangan yang profesional atas hasil penelitian ini. Dari sejumlah 

18 orang populasi telah dilakukan pengambilan sampel secara purpossive 

sampling, yang kemudian ditetapkan sebagai sampel dalam ini adalah 4 orang 

atau mencakup  22,22 % dari total populasi. 

Tanggapan responden terhadap wawancara yang dilakukan oleh penulis 

memberikan respon yang sangat positif selama pengambilan data, hambatan kecil 
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yang ditemukan hanyalah berkenaan dengan hari dan waktu pertemuan untuk 

melaksanakan wawancara terhadap informan kunci (key informan) hal ini 

dikarenakan beban kerja yang banyak sesuai jabatan, akan tetapi dengan 

kesepakatan bersama semua hambatan tersebut dapat diatasi. 

Data yang berkenaan dengan Karakteristik Responden yang dianggap 

penting untuk disajikan adalah data tentang umur dan pendidikan terakhir. 

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap responden tentang 

umur adalah sebagai berikut  : 

Umur Responden 30 sampai 39 tahun sebanyak 1 orang ( 25,00 %) 40 

sampai 49 tahun 3 orang ( 75,00 % ) dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dari 

tingkat umur responden dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (3 

orang/75,00%) berumur antara 40  -  49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden tersebut berada pada tingkat umur produktif dan tingkat 

kematangan berfikir dan berprilaku. Kematangan cara berfikir dan berprilaku 

memang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam menjalankan dan 

mempertanggungjawabkan tugasnya sehari-hari.  

Selanjutnya kondisi tingkat pendidikan dari responden, tingkat pendidikan 

ini memberikan kombinasi yang sangat penting terhadap pembentukan sikap, 

wawasan dan proses pengambilan keputusan, adapun tingkat pendidikan dan 

responden dapat dilihat pada uraian berikut ini  : 

Tingkat pendidikan responden Strata 2 (S 2) sebanyak 1 orang (25,00%) Tingkat 

pendidikan responden Strata 1 (S1) sebanyak 2 orang (50,00%) Tingkat 

pendidikan responden Sarjana Muda ( sebanyak 1 orang (25,00%) 

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan responden 

sebagian besar adalah sarjana (S1), 2 orang atau 50,00% dan sisanya 1 orang atau 

25,00% berpendidikan S2 (Strata 2) Dari tingkat pendidikan para responden yang 

sebagian besar lulusan universitas/perguruan tinggi (S2,S1 dan Sarjana Muda) 

berarti memiliki wawasan dan pola pikir yang cukup luas yang sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan sehari-hari . 
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2. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bintan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tujuan penelitian, maka pada bab 

ini akan dianalisa data yang telah diperoleh dan agar selaras dengan tujuan 

penelitian maka pembahasan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bintan, akan dilihat dari variabel yaitu implementasi 

kebijakan .   

Implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan  

Kabupaten Bintan adalah proses mewujudkan program perparkiran oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bintan sehingga memperlihatkan hasilnya berupa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Besarnya Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi Parkir di Kabupaten 

Bintan tergantung Target yang telah di sepakati bersama antara kedua belah 

Pihak.  

1. Struktur Birokrasi / Organisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan perparkiran di 

Kabupaten Bintan. Adapun sub indikatornya terdiri dari : 

a. Struktur Birokrasi / Organisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

dalam menjalankan kebijakan perparkiran di Kabupaten Bintan 

Berikut tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi / Organisasi dari 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan kebijakan 

perparkiran: 

  Menurut saya belum, artinya masih perlu pengembangan struktur 

lebih lanjut dalam menunjang kebijakan perparkiran ( Aris Sulistiyo, 

Kabid Perhubungan Darat) 

 

  Saya rasa, SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, 

belum cukup memadai untuk mengimplementasikan kebijakan 

perparkiran ( Jailani Siddik, Kasi Sarana dan Prasarana). 

 

  Menurut saya belum, strukturnya sudah bagus, tinggal penerapannya 

di lapangan (Rahman, Staf Seksi Sarana dan Prasarana). 

 

  Struktur belum memadai, karena kita bisa membandingkan dengan 

SKPD di daerah lain yang mempunyai bagian perparkiran sendiri, dan 

tidak tergantung pada satu bagian saja (Gustian, Staf Seksi Sarana dan 

Prasarana).. 
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Dari jawaban responden tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bintan dalam menjalankan kebijakan perparkiran di Kabupaten 

Bintan, dapat diambil analisis, bahwa sebagian besar responden menjawab belum 

tersedianya struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung 

menangani masalah perparkiran. Hal ini tentu belum memenuhi persyaratan yang 

diperlukan suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakannya. Dimana 

untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang disusun perlu unit kerja 

yang akan menjalankan kebijakan tersebut, terlebih masalah perparkiran, yang 

jika telah dikelola dengan baik dengan ketersediaan struktur kerja, maka 

diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Berikut jawaban responden kunci tentang Struktur Birokrasi / Organisasi 

dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan kebijakan 

perparkiran di Kabupaten Bintan : 

“Menurut saya struktur organisasi itu harus ada dan jelas, seperti tentang 

organisasi kerja yang memfokuskan pada pelaksanaan perparkiran, sehingga 

kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya dapat diimplementasi dengan 

baik oleh unit kerja yang memang memiliki tugas-tugas dalam hal 

perparkiran”( Ismail M.Pd, Kadis Perhubungan Kab.Bintan). 

 

Dari jawaban responden kunci tentang organisasi yang mengelola 

perparkiran di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dapat dianalisis bahwa 

kebutuhan akan struktur dan birokrasi yang menjalankan kebijakan perparkiran, 

sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan, sehingga daerah 

terhindar dari potensial loss dari sektor retribusi parkir. 

2. Resources, berkenaan dengan ketersedian sumber daya pendukung yang ada 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, khususnya sumber daya manusia. 

Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan perparkiran 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif. Adapun sub 

indikatornya terdiri dari : 

a. Ketersedian sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bintan.  Berikut tanggapan responden tentang ketersedian 

sumber daya pendukung yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan dalam menjalankan kebijakan perparkiran : 
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  Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan, saya rasa belum cukup tersedia untuk mengimplemantasikan 

kebijakan perparkiran di Kabupaten ini ( Aris Sulistiyo, Kabid 

Perhubungan Darat) 

 

  Belum cukup, perlu penambahan personil ( Jailani Siddik, Kasi Sarana 

dan Prasarana). 

 

  Cukup memadai, jika personil yang ada diawasi dan dievaluasi dalam 

menjalankan tugas-tugasnya (Rahman, Staf Seksi Sarana dan 

Prasarana). 

 

  Tidak mencukup memadai karna personilnya kurang memantau 

lapangan  (Gustian, Staf Seksi Sarana dan Prasarana). 

 

Dari jawaban-jawaban responden tentang pertanyaan, apakah ketersedian 

sumber daya pendukung yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, 

mencukup dan mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran, 

dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden menjawab belum tersedia dan 

belum cukup. Hal ini berarti belum ada personil atau petugas yang khusus 

mengelola kebijakan perparkiran di wilayah Kabupaten Bintan. Salah satu 

responden memiliki pendapat yang berbeda yang cenderung ke arah efisiensi 

Sumber Daya Manusia, artinya dari pendapat tersebut menyatakan, jika dikelola 

dan di awasi secara baik SDM yang ada cukup tersedia dalam mengelola 

perparkiran. 

Dari jawaban – jawaban tersebut, dapat dianalisis bahwa unsur-unsur 

manajemen belum terpenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran, 

yang salah satunya adalah unsur manusia ( man ). 

Berikut jawaban responden kunci tentang ketersedian sumber daya 

pendukung yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan 

kebijakan perparkiran : 

“Menurut saya memang belum cukup, karena SDM yang ada di Dinas 

Perhubungan ini masih perlu ditambah dan ditingkatkan lagi kualitasnya”    

( Ismail M.Pd, Kadis Perhubungan Kab.Bintan). 

 

Dari jawaban responden kunci tentang ketersediaan Sumber Daya Manusia 

di Dinas Perhubungan, dimana menurut pendapat beliau, dari segi kuantitas dan 

kualitas SDM yang ada masih perlu penambahan dan peningkatan, terutama jika 

khusus yang menangani perparkiran. 
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b. Kecakapan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bintan dalam melaksanakan kebijakan perparkiran secara 

efektif. Berikut ini tanggapan responden tentang kecakapan yang dimiliki 

oleh Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam 

melaksanakan kebijakan perparkiran secara efektif : 

  Kecakapan yang dimiliki oleh SDM yang ada di Dinas perhubungan masih 

perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan diklat teknis ( Aris Sulistiyo, 

Kabid Perhubungan Darat). 

 

  Belum memadai, perlu ada pelatihan tentang perparkiran ( Jailani Siddik, 

Kasi Sarana dan Prasarana) 

 

  Karena kurangnya SDM yang tersedia, maka kebijakan perparkiran yang 

ada di Kabupaten Bintan belum efektif (Rahman, Staf Sarana dan 

Prasarana). 

 

  Menurut saya kecakapan yang dimiliki belum cukup, dan perlu 

ditingkatkan lagi (Gustian, Staf Sarana dan Prasarana). 

 

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden tentang kecakapan 

yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

dalam melaksanakan kebijakan perparkiran secara efektif, dapat dianalisa bahwa 

dari segi kemampuan dan kecakapan masih dirasakan jauh dari mencukupi. Hal 

ini berarti Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan masih belum 

cukup mampu jika diberikan tugas-tugas pengelolaan perparkiran, mengingat 

minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas yang ada. 

Berikut jawaban responden kunci tentang kecakapan yang dimiliki oleh 

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam 

melaksanakan kebijakan perparkiran secara efektif : 

“Menurut pendapat saya kecakapan yang dimiliki oleh Dishub Kabupaten 

Bintan belum bisa secara efektif, karena SDM yang belum tersedia ”( Ismail 

M.Pd, Kadis Perhubungan Kab.Bintan). 

 

Dari jawaban-jawaban responden dan penegasan yang dikemukakan oleh 

responden kunci tentang kecakapan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam melaksanakan kebijakan 

perparkiran, dapat dianalisa bahwa keterampilan dan kemampuan merupakan 

salah satu syarat penting yang tidak dapat dianggap enteng. Karena kemampuan, 

keterampilan dan kecakapan seorang petugas merupakan jaminan demi 
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terlaksananya suatu tujuan, demikian juga dengan implementasi kebijakan yang 

mengarah pada upaya peningkatan sumber pendapatan daerah dari sektor 

perparkiran. 

3. Kesediaan Para Implementor dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan, berupa komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan . 

Adapun sub indikatornya terdiri dari : 

a. Bagaimana komitmen sumber daya manusia yang ada di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan kebijakan perparkiran. 

Berikut tanggapan responden tentang komitmen yang tinggi untuk 

melaksanakan kebijakan : 

 Menurut saya komitmen yang ada kurang efektif dalam pelaksanaan 

kebijakan perparkiran (Jarwo, petugas parkir). 

 

 Sudah ada, komitmen dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait (Masno, petugas parkir). 

 

 Saya rasa komitmen yang ada cukup kuat dari Sumber Daya Manusia yang 

ada di Dishub, untuk menjalankan kebijakan perparkiran(Teo, petugas 

parkir). 

 

 Komitmen untuk itu ada, akan tetapi implementasi untuk meningkatkan 

kualitas SDM dari pucuk pimpinan belum ada (Suardi, petugas parkir). 

 

Dari jawaban-jawaban responden tentang komitmen sumber daya manusia 

yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan kebijakan 

perparkiran, sebagian besar mengatakan bahwa komitmen itu jelas ada. Hal ini 

dimaksudkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan sebenarnya 

memiliki keinginan dan ketertarikan yang kuat untuk menjalankan sebuah 

kebijakan, khususnya dalam hal perparkiran, walaupun dari segi kualitas dan 

kuantitas personil belum memadai. Hal ini penting dan menjadi hal yang 

mendasar untuk peningkatan kualitas sebuah organisasi, bahwa komitmen yang 

kuat perlu ada dan dikembangkan menjadi suatu motivasi yang kuat untuk 

memulai sesuatu dan mengimplementasikannya dalam kinerja sehari-hari. 

Berikut jawaban responden kunci tentang tentang komitmen sumber daya 

manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam menjalankan 

kebijakan perparkiran : 

“Menurut saya Dishub Kabupaten Bintan sudah mempunyai komitmen yang 

kuat untuk menjalankan kebijakan perparkiran, karena disatu sisi 
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pencapaian target pendapatan biasanya sudah ditetapkan dan harus dicapai 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama ”( Ismail M.Pd, 

Kadis Perhubungan Kab.Bintan). 

 

Dari hasil wawancara terhadap responden dan penegasan yang disampaikan 

oleh informan kunci tentang komitmen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

untuk menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan adalah sesuatu 

yang sangat positif dan perlu ditindak lanjuti pada tingkat yang lebih tinggi. Hal 

ini menandakan adanya suatu komitmen merupakan modal awal yang sangat 

penting untuk menjalankan suatu kebijakan, sehingga dengan adanya komitmen 

dan niat yang benar, diharapkan pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan 

akan menghasilkan hasil yang positif dan bermanfaat. 

4. Komunikasi, yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan retribusi 

perparkiran dikomunikasikan pada publik, sikap dan tanggap dari pihak yang 

terlibat, dan bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun sub indikatornya 

terdiri dari : 

a. Bagaimana komunikasi tentang kebijakan perparkiran dijalankan.   Berikut 

tanggapan responden tentang bagaimana kebijakan retribusi perparkiran 

dikomunikasikan pada publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, 

dan bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

dalam melaksanakan kebijakan tersebut : 

  Menurut saya sosialisasi dengan masyarakat tentang perparkiran masih 

sangat kurang (Jarwo, petugas parkir). 

 

  Komunikasi dengan warga tentang kebijakan perparkiran yang dijalankan 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, masih kurang karena masih 

terbatasnya SDM yang ada(Masno, petugas parkir). 

 

  Masih sangat kurang komunikasi antara masyarakat dengan pihak Dinas 

Perhubungan tentang perparkiran(Teo, petugas parkir). 

 

  Keterbatasan tentang perparkiran dan kurangnya SDM di Dinas 

Perhubungan, menyebabkan komunikasi dan sosialisasi masih kurang 

maksimal (Suardi, petugas parkir). 

 

 Dari jawaban yang diberikan oleh responden tentang bagaimana kebijakan 

retribusi perparkiran dikomunikasikan pada publik, sikap dan tanggap dari pihak 

yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten 
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Bintan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dirasakan masih sangat kurang. 

Analisis yang dapat diambil dari kenyataan tersebut, bahwa dengan belum 

terbentuknya struktur organisasi, jumlah personil yang kurang serta kualitas 

pengetahuan tentang perparkiran yang masih kurang, menyebabkan sosialisasi 

maupun komunikasi yang terbentuk antara Dinas Perhubungan dengan 

masyarakat masih sangat kurang. Hal ini jelas merupakan salah satu kelemahan 

yang biasa terjadi pada aparatur sebagai pihak yang mengimplementasikan suatu 

kebijakan, sehingga sering menjadi suatu bumerang bagi aparatur sendiri pada 

saat akan benar-benar akan mengimplementasikan suatu kebijakan, khususnya 

kebijakan perparkiran. Hal ini juga patut menjadi perhatian dari stakeholder 

terkait, karena seringnya terjadi kompleksitas permasalahan yang sering dianggap 

sepele, perparkiran misalnya. Padahal yang menyangkut kebijakan publik 

kesiapan aparatur pemerintah selaku implementor sangat dibutuhkan agar, 

pelaksanaan dan penegakan peraturan perparkiran tidak menjadi bumerang bagi 

pihak pemerintah. 

Berikut jawaban responden kunci tentang tentang bagaimana kebijakan 

retribusi perparkiran dikomunikasikan pada publik, sikap dan tanggap dari pihak 

yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bintan dalam melaksanakan kebijakan tersebut : 

“Komunikasi dengan masyarakat biasanya akan berlangsung dengan baik, 

karena umumnya warga sangat menghargai pada suatu peraturan yang 

dilaksanakan, walaupun masih terdapat pemahaman yang kurang dari 

masyarakat akan masalah perparkiran ”( Ismail M.Pd, Kadis Perhubungan 

Kab.Bintan). 

 

Dari hasil wawancara terhadap responden dan pendapat yang diberikan oleh 

responden kunci, terlihat jelas, belum adanya sosialisasi secara menyeluruh dan 

komprehensif tentang perparkiran kepada masyarakat luas. Hal ini kedepannya 

harus menjadi perhatian yang serius mengingat kebijakan perparkiran merupakan 

salah satu bentuk kebijakan publik yang harus dimengerti oleh masyarakat luas, 

sebelum adanya pemberian sanksi akibat pelanggaran dari kebijakan yang 

dijalankan. 

b. Sikap dan tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan perparkiran di 

Kabupaten Bintan . Berikut tanggapan responden tentang sikap dan 
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tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan perparkiran di Kabupaten 

Bintan : 

 Sikap masyarakat sangat baik, dalam menyikapi dan mengikuti kebijakan 

perparkiran di Kabupaten Bintan (Jarwo, petugas parkir). 

 

 Tentang sikap dan tanggapan  masyarakat terhadap kebijakan perparkiran 

di Kabupaten Bintan, saya merasa masih ada yang pro dan kontra (Masno, 

petugas parkir). 

 

 Sejauh ini masyarakat sudah mengerti akan pentingnya parkir (Teo, 

petugas parkir). 

 

 Sebenarnya jika kebijakan perparkiran di Kabupaten Bintan dikelola 

dengan baik, dalam artian ada Unit Pelaksana Teknis yang mengurusi 

perparkiran, hasilnya tentu akan lebih baik jika dibandingkan dengan 

kondisi saat ini (Suardi, petugas parkir) 

 

Dari hasil wawancara terhadap responden tentang sikap dan tanggapan dari 

masyarakat terhadap kebijakan perparkiran di Kabupaten Bintan, dapat dianalisa 

bahwa masih terdapat banyak pandangan yang berbeda, namun hal ini 

mengindikasikan bahwa implementasi dari kebijakan perparkiran banyak menarik 

minat masyarakat untuk berpendapat, demikian juga halnya dari pihak Dinas 

Perhubungan itu sendiri. Dengan demikian jika implementasi kebijakan 

perparkiran ini benar-benar dapat dijalankan harus benar-benar mendapat 

perhatian yang serius dari stake holder dalam menyusun kebijakan dan 

pelaksanaannya. 

Berikut jawaban responden kunci tentang tentang tentang sikap dan 

tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan perparkiran di Kabupaten Bintan : 

“Tentang tanggapan dari masyarakat tentang keharusan membayar parkir, 

menurut saya masih terdapat sikap yang kontra dengan hal tersebut, selain 

itu yang pro juga ada ”( Ismail M.Pd, Kadis Perhubungan Kab.Bintan). 

 

Dari hasil wawancara kepada informan kunci, dapat dianalisa bahwa tentang 

sikap masyarakat tentang kebijakan perparkiran di Kabupaten Bintan masih 

terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, hal ini mengindikasikan masih 

kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara stake holder perparkiran dengan 

masyarakat. Sehingga akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Dinas 

Perhubungan untuk menbangun kembali komunikasi yang baik terhadap 
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masyarakat akan pentingnya penataan perparkiran dan pentingnya pungutan 

retribusi parkir sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah. 

5. Tata cara pelaksanaan pungutan retribusi parkir, tata cara pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir di kedua wilayah yakni kecamatan Bintan Timur 

dan Kecamatan Bintan Utara sama. Biaya yang mereka pungut pun sama, 

yakni Rp. 2.000,- untuk mobil/kendaraan roda empat dan Rp. 1.000,- untuk 

motor/kendaraan roda dua. 

Sebenarnya nilai rupiah yang semestinya dipungut cukup beragam, 

disesuaikan dengan jenis kendaraan parkir di wilayah yang terkena pugutan parkir 

tersebut. Hal ini sudah cukup jelas diatur di dalam Perda Kabupaten Bintan No. 7 

Tahun 2005 tentang retribusi parkir.  

Hasil dari observasi dan studi dokumentasi diketahui bahwa pada 

pelaksanaan pemungutan retribusi parkir masih belum sesuai dengan yang diatur 

Perda No. 7 tentang retribusi parkir, oleh karena sebenarnya petugas parkir 

berkewajiban menyerahkan karcis parkir yang resmi (yang telah mendapat 

perforasi dari DPPKD). Sedangkan pada kenyataannya karcis parkir tersebut tidak 

diberikan kepada masyarakat yang membayar parkir. 

Pada fase pelaksanaan juga diperoleh informasi bahwa dalam hal pembagian 

hasil dari retribusi parkir dan fasilitas yang diberikan kepada petugas parkir 

adalah sebagai berikut : 

“Untuk Bintan Utara, ya, jika bersisa, karena ketentuannya yang harus disetorkan 

85 ribu rupiah, apakah nantinya mencukupi atau tidaknya pendapat perhari. Dan 

biasanya kami hanya memperoleh bonus rompi dari Dishub.” 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran dari pengelola sendiri 

kurang dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada para petugas juru 

parkir. Padahal jika mengacu kepada kontrak parkir, maka segala fasilitas dan 

biaya untuk jaminan keselamatan dan kesehatan ditanggung oleh pihak pengelola. 

Sedangkan dalam hal identitas para petugas parkir yang resmi ataupun tidak 

adalah sebagai berikur hasil wawancaranya : 

“Dilihat dari seragam ataupun tiket kendaraannya ( Jarwo, petugas parkir)” 

“Petugas parkir yang resmi adalah yang memakai seragam parkir dan kartu 

identitas (Masno, petugas parkir)” 
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Jadi dengan adanya seragam parkir maupun atribut parkir yang biasanya 

diperoleh dari Dinas Perhubungan serta tiket parkir yang mendapat tandatangan, 

cap legalitas dari Dinas Perhubungan serta adanya kartu identitas yang dikapai 

petugas parkir sudah dapat mengidentifikasi apakah petugas tersebut resmi atau 

tidak. 

a. Kendala-kendala yang dihadapi 

Penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor penghambat ataupun kendala-

kendala yang dihadapi selama berlangsungnya sistem pengelolaan retribusi parkir 

wilayah Kabupaten Bintan. Dari para informan yang tentu saja merasakan secara 

langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menjalankan tugasnya, menjadi 

sumber yang dianggap tepat untuk mengomentari hal ini. Berikut petikan hasil 

wawancara dengan para informan dan key informan : 

Untuk saat ini belum ada kendalanya karna sudah sesuai dengan keinginan 

masyarakat  (Jarwo, petugas parkir) 

 

Selama ini tidak ada kendala yang tampak dalam pelaksanaan sistem 

pengelolaan retribusi parkir oleh pihak kami maupun pihak lain yang terkait. 

(Masno, petugas parkir) 

 

Kendalanya dari pemungut ke wajib retribusi kadang-kadang banyak 

masyarakat yang tidak mau membayar parker   (Teo, petugas parkir) 

 

   Informan Kunci  

 

Sulitnya menentukan realisasi dari target yang telah ditetapkan karena 

wilayah Kabupaten Bintan lebih luas daerah pedesaannya daripada 

perkotaan. ”( Ismail M.Pd, Kadis Perhubungan Kab.Bintan).  (Hasil 

wawancara pada hari Jum’at, tanggal 23 Mei 2014). 

 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dapat diketahui pula bahwa para 

petugas parkir dalam indikator pelaksanan pemungutan retribusi parkirnya tidak 

menyerahkan karcis kepada pemilik kendaraan yang membayar uang parkir. 

Padahal ketentuan sebenarnya petugas parkir wajib menyerahkan karcis parkir 

kepada pemilik kendaraan bermotor yang membayar uang parkir. Karcis parkir 

pada dasarnya merupakan alat kontrol bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan 

dan DPKKD Kabupaten Bintan agar dapat mengetahui berapa sebenarnya 

pendapatan yang diperoleh rata-rata perharinya untuk masing-masing lokasi 

parkir. Tentunya juga bermanfaat dalam tahapan perencanaan aggaran khusunya 

untuk target pemugutan retribusi parkir untuk peningkatan PAD yang akan datang  
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Adapun hal yang dapat disimpulkan disini adalah bahwa kendala-kendala 

yang terjadi lebih banyak pada fase pelaksanaan, diantaranya petugas parkir yang 

tidak menyerahkan karcis parkir kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah 

membayar parkir, ,keterlambatan penyetoran dari petugas parkir kepada pengelola 

serta belum tersedianya lokasi parkir yang memadai. Hal lainnya adalah dalam 

masalah ralisasi dari terget yang telah ditetapkan dalam perencanaan, maksudnya 

tidak dapat lebih tinggi capaiannya oleh karena wilayah Kabupaten Bintan yang 

lebih luas pedesaannya dari pada wilayah perkotaan. Sehingga tidak dapat 

diperbanyak titik lokasi pungutan retribusi parkir.  

b. Faktor Pendukung 

Faktor  pendukung adalah segala hal yang turut menunjang ataupun 

mempermudah dalam pelaksanaan sistem pengelolaan retribusi parkir ini, 

khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. 

Faktor  yang dianggap mendukung dalam sistem pengelolaan retribusi parkir ini 

dapat diketahui dari hasil wawancara berikut ini : 

  Dari pada jadi pengangguran, mendingan jadi tukang parkir (Jarwo, 

petugas parkir). (Hasil wawancara pada hari Selasa, 3 Juni 2014) 

 

  Saya kira dengan pemberdayaan kami sebagai LSM yang dipercayakan 

ikut mengelola parkir yang dipilih merupakan pendukung dalam 

pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir ini.(Masno, petugas parkir) (Hasil 

wawancara pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014). 

 

  Adanya kemudahan dalam proses pemungutan hingga pelaporan sebagai 

suatu prosedur kerja dalam pengelolaan teribusi parkir, itu merupakan 

pendukungnya (Teo, petugas parkir). (Hasil wawancara hari Jumat, 6 Juni 

2014). 

 

Menurut beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian 

kecil yang menyatakan faktor pendukung dalam sistem pengelolaan retribusi 

parkir ini tidak ada, namun sebagian menyatakan ada walaupun hanya sedikit. 

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung itu dapat disebutkan di sini seperti : 

adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir, adanya petugas  

parkir, pengelola, lokasi parkir yang potensial, kemudahan prosedur pemungutan 

dan pengelolaan retribusi parkit, identitas dan perda parkir. Faktor-faktor 

pendukung yang telah ada tersebut hendaknya dioptimalkan dan khusus untuk 

perda tenang retribusi parkir perlu adanya tindakan evaluasi dan perbaikan 
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sehingga benar-benar dapat menunjang optimalisasi retribusi parkir  di Kabupaten 

Bintan ini. 

c. Solusi 

Jika ingin adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan retribusi parkir 

yang telah berjalan ini, tentu saja tidak boleh mengabaikan pendapat dan solusi 

yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sistem ini. Karena 

solusi ataupun pendapat-pendapat mereka merupakan manifestasi dari harapan-

harapan mereka merupakan manifestasi dari harapan-harapan mereka sebenarnya 

guna perbaikan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Bintan. Hasil 

wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa solusi atas permasalahan 

seputar sistem pengelolaan retribusi parkir ini adalah sebagai berikut : 

Semestinya pemerintah daerah juga perlu membenahi wilayah 

pemungutan parkir misalnya dengan jalan yang dilebarkan ataupun 

dibangun markas parkir untuk kami para tukang parkir (Jarwo, petugas 

parkir). (Hasil wawancara pada hari Senin, 9 Juni 2014) 

 

Yang perlu diperbaiki dari sistem pengelolaan retribusi parkir sekarang 

ini adalah perlu adanya kenaikan tarif sesuai dengan risiko kerja, 

pembagiannya ditinjau kembali.(Masno, petugas parkir) (Hasil 

wawancara pada hari Senin, 9 Juni 2014) 

 

Menurut saya agar retribusi parkir ini dapat optimal jika ada 

penambahan/memperbanyak titik-titik lokasi pemungutan parkir di 

wilayah in.(Teo, petugas parkir) (Hasil wawancara pada hari Senin, 

tanggal 9 Juni 2014) 

 

Sejauh ini permasalahan yang tampak dalam sistem pengelolaan retribusi 

parkir sudah bagus, namun jika ingin ditingkatkan khususnya dari sektor 

ini, maka ke depannya perlu penambahan lokasi parkir. Dengan 

dibangunnya suatu lokasi tempat aprkir khusus sehingga mudah untuk 

mengaturnya.(Suardi, petugas parkir) (Hasil wawancara pada hari Senin, 

tanggal 9 Juni 2014). 

 

Informan Kunci  

“Ada, yakin sadarnya masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran retribusi 

parkir.” (hasil wawancara pada hari Senin, Tanggal 9 Juni 2014).  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditemukan beberapa jawaban yang 

sebagian merupakan solusi sekaligus sebuah harapan di masa mendatang untuk 

perbaikan sistem pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Bintan, antara 

lain : 

- Membangun markas/pos untuk para juru parkir. 
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- Kenaikan tarif parkir dan pembagian hasil uang parkir agar ditinjau kembali, 

yakni disesuaikan dengan resiko kerja para juru parkir. 

- Menambah jumlah titik-titik lokasi pungutan retribusi parkir terutama di 

lokasi-lokasi pelayanan umum atau keramaian. 

- Membangun tempat-tempat lokasi parkir khusus agar mempermudah 

pengelolaannya.  

- Meningkatkan penetapan jumlah pungutan retribusi parkir perbulannya. 

Beberapa pendapat yang terjaring tersebut hendaknya juga dapat menjadi 

bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan kebijakan 

(decision maker) khususnya pemerintah daerah dalam merencanakan dan 

membuat suatu peraturan daerah yang lebih tepat sasaran khususnya tentang 

retribusi parkir ini di masa mendatang. 

 

D. ENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian–uraian serta analisa terhadap variabel 

implementasi kebijakan melalui indikator-indikator yang diuraikan pada bab 

sebelumnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5. Kebutuhan akan struktur dan birokrasi yang menjalankan kebijakan 

perparkiran, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan, 

sehingga daerah terhindar dari potensial loss dari sektor retribusi parkir. 

6. Unsur-unsur manajemen belum terpenuhi dalam mengimplementasikan 

kebijakan perparkiran, yang salah satunya adalah unsur manusia ( man ), dan 

dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang ada masih perlu penambahan dan 

peningkatan, terutama jika khusus yang menangani perparkiran. 

7. Dari segi kemampuan dan kecakapan masih dirasakan jauh dari mencukupi. 

Hal ini berarti Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan masih 

belum cukup mampu jika diberikan tugas-tugas pengelolaan perparkiran, 

mengingat minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas yang 

ada. Keterampilan dan kemampuan merupakan salah satu syarat penting yang 

tidak dapat dianggap enteng. Karena kemampuan, keterampilan dan 

kecakapan seorang petugas merupakan jaminan demi terlaksananya suatu 
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tujuan, demikian juga dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada 

upaya peningkatan sumber pendapatan daerah dari sektor perparkiran. 

8. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan sebenarnya memiliki 

keinginan dan ketertarikan yang kuat untuk menjalankan sebuah kebijakan, 

khususnya dalam hal perparkiran, walaupun dari segi kualitas dan kuantitas 

personil belum memadai. Hal ini penting dan menjadi hal yang mendasar 

untuk peningkatan kualitas sebuah organisasi, bahwa komitmen yang kuat 

perlu ada dan dikembangkan menjadi suatu motivasi yang kuat untuk 

memulai sesuatu dan mengimplementasikannya dalam kinerja sehari-hari.  

9. Dengan belum terbentuknya struktur organisasi, jumlah personil yang kurang 

serta kualitas pengetahuan tentang perparkiran yang masih kurang, 

menyebabkan sosialisasi maupun komunikasi yang terbentuk antara Dinas 

Perhubungan dengan masyarakat masih sangat kurang. Hal ini jelas 

merupakan salah satu kelemahan yang biasa terjadi pada aparatur sebagai 

pihak yang mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga sering menjadi 

suatu bumerang bagi aparatur sendiri pada saat akan benar-benar akan 

mengimplementasikan suatu kebijakan, khususnya kebijakan perparkiran. Hal 

ini juga patut menjadi perhatian dari stakeholder terkait, karena seringnya 

terjadi kompleksitas permasalahan yang sering dianggap sepele, perparkiran 

misalnya.  

10. Implementasi dari kebijakan perparkiran banyak menarik minat masyarakat 

untuk berpendapat, demikian juga halnya dari pihak Dinas Perhubungan itu 

sendiri maka implementasi kebijakan perparkiran ini harus benar-benar dapat 

dijalankan dan di terapkan agar mendapat perhatian yang serius dari stake 

holder dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya.  

2. Saran 

Menanggapi hasil penelitian di atas, maka penulis berupaya memberikan 

saran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terlibat 

dalam sistem pengelolaan retribusi parkir, hal – hal yang diharapkan perlu di 

benahi adalah sebagai berikut : 

3. Hal yang menyangkut kebijakan publik kesiapan aparatur pemerintah selaku 

implementor sangat dibutuhkan agar, pelaksanaan dan penegakan peraturan 

perparkiran tidak menjadi bumerang bagi pihak pemerintah. Hal ini 



41 

 

kedepannya harus menjadi perhatian yang serius mengingat kebijakan 

perparkiran merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang harus 

dimengerti oleh masyarakat luas, sebelum adanya pemberian sanksi akibat 

pelanggaran dari kebijakan yang dijalankan. 

4. Perlu dibangun dan dikembangkan sosialisasi dan komunikasi antara stake 

holder perparkiran dengan masyarakat. Sehingga akan menjadi pekerjaan 

rumah yang cukup berat bagi Dinas Perhubungan untuk menbangun kembali 

komunikasi yang baik terhadap masyarakat akan pentingnya penataan 

perparkiran dan pentingnya pungutan retribusi parkir sebagai bagian dari 

sumber pendapatan daerah.  

5. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan beserta para pengelola parkir 

yang ditunjuk juga diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan para petugas 

parkir, misalnya dalam hal pemberian asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, 

posko petugas parkir,maupun pelengkapan keamanan dan identitas para juru 

parkir. Hal ini juga dapat bermanfaat dalam mengidentifikasi para petugas 

parkir yang memang sah/legal beroperasi di lokasi-lokasi pungutan parkir oleh 

masyarakat.sehingga masyarakat juga tidak ragu-ragu lagu untuk 

membayarkan uang parkirnya kepada tukang parkir. 

6. Para petugas parkir juga diharapkan menigkatkan pelayanan parkirnya,agar 

masyarakat merasa puas atas segala apa yang telah mereka bayarkan kepada 

daerah 

7. Pemerintah daerah juga hendaknya menambah fasilitas/ infrastruktur yang 

dapat munciptakan rasa aman,keindahan dan kenyamanan untuk lokasi-lokasi 

pungutan parkir.Disamping pula perlu adanya revisi atas pasal-pasal didalam 

perda maupun kontrak parkir tentang retribusi parkir yang fleksibel dan saling 

menguntungkan bagi semua pihak, baik para aparat,pengelola,petugas parkir 

maupun masyarakat. 
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