
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era reformasi  yang terjadi pada saat ini ternyata membawa hikmah 

positif bagi daerah, dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu 

kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah. 

Tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem 

desentralisasi menuju otonomi semakin kuat. Semenjak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

telah memberikan angin segar bagi daerah dalam mengoptimalkan 

penerimaan melalui penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

untuk meningkatkan pendapatan daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh daerah yang bersumber dari pajak daerah retribusi daerah hasil 

perusahaan atau pengelolaan kekayaan daerah dan penjualan asset tetap 

daerah serta jasa giro dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
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peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang 

berlaku
1
. 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2
. Pajak Daerah 

Kota Batam terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan galian 

golongan C, Pajak Parkir, Pajak Kepelabuhan.  

PAD harus di evaluasi agar realisasi yang diterima dapat diperoleh dan 

disalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan belanja 

pemerintah dan pembangunan bagi masyarakat. Dalam menetapkan targetnya 

penerimaan dari pos sebaiknya dilakukan dengan menganalisis potensi daerah 

yang ada.  Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka 

diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal 

mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar 

kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

maka daerah akan semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas 

pemerintah dan pembangunan akan semakin lancar. 

                                                           
1
 http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah. 24 Desember 

2013 pukul 01.23 WIB. 
2
 Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 

http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah
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Kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas. Penetapan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 serta Keputusan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2008. Oleh karena itu Kota Batam mempunyai 

peranan penting dalam perkembangan ekonomi global. Tujuan utama 

pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di 

Kota Batam adalah untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan 

internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberikan 

peluang terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan sector 

pariwisata serta penanaman modal asing
3
. 

Dalam  5 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota 

Batam terus meningkat. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Tabel Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Batam 

 

Jenis 

Kendaraan 

2008 2009 2010 2011 2012 

Roda Dua 232.562 245.121 273.538 310.723 345.065 

Roda Empat 39.598 42.349 48.784 52.258 57.395 

Diatas Roda 

Empat 

15.272 18.724 19.373 22.999 24.474 

Sumber Telah Diolah Oleh Peneliti 

                                                           
3
 Skpd.batamkota.go.id 
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Dari table diatas dapat diketahui perkembangan kendaraan di kota 

mengalami peningkatan pada tahun 2009 yaitu 5,13%  yaitu sebanyak 12.559. 

Dari tahun 2010 kendaraan roda dua mengalami peningkatan 10.39% yaitu 

sebanyak 28.412. Pada tahun 2011 kendarann mengalami peningkatan 

11.97% sebanyak 37.185. Tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Batam mengalami peningkatan sebasar 9.95% dengan jumlah 34.342. 

Kendaraan roda empat pada tahun 2008 sebanyak 39.598 mengalami 

peningkatan pada tahun 2009 6.5% dengan 2751 kendaraan, kemudian tahun 

2010 mengalami peningkatan sangat tinggi yaitu 15.19% dengan 6.435 

kendaraan. Tetapi pada tahun 2011 mengalami peningkatan 6.64% sebanyak 

3.474 kendaraan, tahun 2012 mengalami peningkatan 8.9% sebanyak 5.137 

kendaraan. Berbeda dengan kendaraan diatas roda empat yang mengalami 

peningkatan sedikit, dimulai pada tahun 2008 kendaraan diatas roda empat 

sebanyak 15.272 mengalami peningkatan pada tahun 2009 18.4% sebanyak 

3.452 kendaraan. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan 3.35% sebanyak 

649 kendaraan, tahun 2011 mengalami peningkatan 15.76% sebanyak 3.626 

kendaraan dan tahun 2012 mengalami peningkatan 6.03% sebanyak 1475 

kendaraan.
4
 

Hal ini dikerenakan semakin majunya perekonomian Kota Batam, 

sehingga kemampuan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. 

                                                           
4
 Polantas Poltabes Barelang tahun 2012, telah diolah oleh peneliti 
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Dari tingkat kenaikan kendaraan bermotor tiap tahunnya terus meningkat di 

Kota Batam  berdampak pada lalu lintas yang ada di Kota Batam. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun 

ke tahun di Kota Batam, lahan parkir tentu menjadi pusat perhatian oleh 

Pemerintah Kota Batam. Kebutuhan akan lahan parkir semakin lama semakin 

terus meningkat, membuat pemerintah Kota Batam harus menyediakan lahan 

parkir yang memadai agar dapat menampung semua aktifitas dari kendaraan 

bermotor yang ada di Kota Batam.  

Parkir merupakan bagian dari sistem transportasi, dimana setiap 

kendaraan yang ada di Kota Batam membutuhkan parkir. Selain dari segi 

pemenuhan kebutuhan parkir, kemacetan juga menjadi perhatian Pemerintah 

Kota Batam. Semakin hari kemacetan mulai dirasakan masyarakat di Kota 

Batam ini. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang 

menggunakan kendaraan bermotor dalam kegiatan sehari-hari mereka di Kota 

Batam ini. Jika dilihat dari segi pendapatan, parkir nerupakan sumber 

pendapatan, yaitu melalui pajak parkir dan retribusi parkir. Oleh karena itu, 

setiap kendaraan yang menggunakan lahan parkir untuk memarkirkan 

kendaraannya, akan dikenakan tarif retribusi parkir selain dari segi 

pemenuhan kebutuhan parkir, kemacetan juga menjadi perhatian Kota Batam. 

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah 

Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  6 Tahun 

2007. 
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Retribusi daerah dipungut secara sah sebagai pungutan daerah untuk 

pembayaran pemakaian atau kerena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik pemerintah daerah. retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah 

umum bagi pemerintah daerah
5
. Retribusi parkir merupakan salah satu 

konsumen dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007, jenis-jenis retribusi daerah Kota 

Batam yaitu retribusi pelayanan kesehatan RSUD, retribusi pelayanan 

persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, 

retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir 

ditepi jalan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi penetapan jenis dan sifat kendaraan bermotor, retribusi izin 

mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi surat izin usaha 

perdagangan, retribusi pelayanan dan perizinan kesehatan, retribusi KP2K, 

retribusi HO dan pembuangan limbah, retribusi kepelabuhan, retribusi izin 

penyelenggaraan reklame. 

Pada tahun 2013 ini Pemerintah Kota Batam ingin meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari berbagai sektor, salah satunya 

adalah retribusi parkir. Hal ini dikarenakan potensi dari retribusi parkir sangat 

                                                           
5
 http://barbie-fantasy.blogspot.com/2011/12/analisis-perhitungan-bunga-kredit-dan.html 24 Desember 

2013 pukul 02.23 WIB 

http://barbie-fantasy.blogspot.com/2011/12/analisis-perhitungan-bunga-kredit-dan.html
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besar untuk digali lagi. Untuk itu pada tahun 2013 ini Pemerintah Kota Batam 

menargetkan Penerimaan dari Retribusi Parkir  sebesar 3 M
6
. 

Penerimaan retribusi parkir di Kota Batam dalam kurung waktu 5 

tahun terakhir masih belum memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dengan 

tercapainya target retribusi parkir dari tahun 2008 sampai 2012 di Kota Batam 

pada table dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Batam 

 

Tahun Target Realisasi Surplus/minus Presentase (%) 

2008 900.000.000 884.000.000 -16.000.000 98% 

2009 1.100.000.000 1.100.005.000 + 5.000 100.5% 

2010 1.100.000.000 1.000.000.000 - 100.000.000 90% 

2011 1.400.000.000 1.400.000.000 balance 100% 

2012 5.261.350.000 3.428.414.000 -1.833.209.000 65% 

 Sumber: Dinas Perhubungan 2012 

 Dari table diatas target tahun 2008 Rp 900.000.000 tetapi realisasinya 

884.000.000, tahun 2009 ditargetkan 1.100.000.000 realisasinya 

1.100.005.000, tahun 2010 ditargetkan 1.100.000.000 tetapi realisasinya jauh 

dari target 1.000.000.000, tahun 2011 ditargetkan 1.400.000.000 realisasinya 

1.400.000.000, dan tahun 2012 dimulai berlakunya kenaikan retribusi parkir 

                                                           
6
 (http;//batam.tribunnews.com)  
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ditargetkan  5.261.350.000 tetapi realisasinya hanya 3.428.414.000
7
. Target 

penerimaan retribusi parkir hanya tercapai pada tahun 2009 itu pun hanya 

berlebih Rp 5.000 dari target penerimaan yang telah ditetapkan. 

Jika dilihat dari keterangan diatas, penerimaan retribusi parkir Kota 

Batam dalam kurun 5 tahun terakhir masih belum memenuhi target. Hal 

tersebut terlihat dengan masih belum tercapainya retribusi parkir tahun 2008,  

2010, 2011, dan 2012.  Karena dalam hal ini kebijakan yang diterapkan dalam 

waktu 5 tahun terakhir belum berhasil, karena target tidak sesuai dengan 

realisasinya. Penerimaa yang diterima oleh Kota Batam dalam 5 tahun 

terakhir belum memenuhi target padahal kendaraan setiap tahunnya 

meningkat hal ini dapat diambil kesimpulan masih banyaknya penyelundup 

uang retribusi parkir untuk keperluan pribadi. 

Masalah PAD parkir yang tidak mencapai target realisasi retribusi 

parkir dalam waktu 5 tahun terakhir dapat diindikasi terjadi kebocoran atau 

penyimpangan. Kerawanan terjadinya kebocoran target retribusi parkir 

diakibatkan pengelolaan parkir yang kurang serius dan banyak ditemukan 

parkir ilegal sehingga tidak menyetor tetapi untuk kepentingan pribadi. Untuk 

tahun ini, pemerintah Kota Batam menaikkan tarif parkir 100%  dari tahun 

sebelumnya dan harus tegas dalam mengawasi juru parkir ilegal.  

                                                           
7
 http://skpd.batamkota.go.id/perhubungan 
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Pada awal tahun 2012 pemerintah Kota Batam membuat kebijakan 

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. 

Dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Batam menaikkan tarif retribusi 

parkir dengan tujuan menaikkan pendapatan asli daerah Kota Batam. Tetapi 

masih banyak masalah kita temui dalam 5 tahun terakhir sampai sekarang 

yang dihadapi seperti juru parkir elegal, kurangnya sarana dan prasarana. Jika 

dilihat dari masalah diatas implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 

2012 di Kota Batam belum direalisasikan dengan baik, dan belum terlaksana 

secara sempurna. 

Kebijakan retribusi parkir yang dibuat oleh pemerintah Kota Batam 

dalam teori implementasi menggunakan pendekatan top down karena 

kebijakan dirumuskan dari satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses 

implementasi peranan pemerintah sangat besar. Kebijakan oleh pemerintah 

sedangkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 tahun 

2012 tentang penyelanggaraan dan retribusi parkir. Maka tarif parkir untuk 

kendaraan roda empat dan roda dua di tepi  jalan di Kota Batam mengalami 

kenaikan 100%. Untuk kendaraan roda empat mengalami kenaikan dari Rp 

1.000 menjadi Rp 2.000, dan roda dua Rp 500 menjadi Rp 1000. Termasuk 

tarif retribusi kendaraan jenis truk dan kendaraan sejenisnya mengalami 

kenaikan sebesar Rp 3000 per sekali parkir. 
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Untuk perkir khusus, tarif parkir inap (tarif lama) dikenakan Rp 

15.000,- perhari sedangakn tarif baru dikenakan Rp 30.000,- perhari terjadi 

kenaikan 100% dari tarif lama. Untuk kendaraan roda dua atau tiga, tarif lama 

dikenakan Rp 500,- untuk satu kali parkir tanpa batas waktu dan tarif baru 

dikenakan Rp 1.000,- untuk dua jam pertama dan setiap jam berikutnya 

dikenakan Rp.500,-. Untuk parkir inap, tarif lama dikenakan Rp 10.000,- dan 

tarif baru dikenakan Rp 15.000,-. Terjadi kenaikan 50% dari tarif yang lama. 

Untul bus atau truk , tarif lama untuk sekali parkir dikenakan Rp 2.000,- untuk 

sekali parkir tanpa ada batas waktu sedangkan untuk tariff baru dikenakan Rp 

3000,- untuk sekali parkir dua jam pertama, setelah 2 jam dikenakan Rp 

1.500,- tiap jam berikutnya. Untuk tarif parkir inap, tarif lama dikenakan Rp 

30.000,- perhari dan tarif baru dikenakan Rp 50.000,-. 

Terkait dengan kenaikan atas retribusi parkir di Kota Batam, 

menimbulkan banyak pro dan kontra. Pro dan kontra itu datang dari 

masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan juga dari juru parkir yang 

bekerja melayani pengguna jasa parkir. Masyarakat yang kontra terhadap 

kenaikan retribusi parkir yaitu para buruh, mereka beralasan sebab sector-

sektor yang dinaikkan merupakan bagian yang langsung dan terkait dengan 

kebutuhan para buruh banyak dan mereka menganggap masih banyak yang 

perlu dinaikkan seperti airport tax.
8
Masyarakat yang tidak setuju kenaikan 

tarif retribusi kebanyakan dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. 

                                                           
8
  Tribun news. Selasa 22 Maret 2012 
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Salah satu alasan mereka menolak diberlakunya tarif retribusi parkir yang 

baru adalah masih kurangnya sarana dan prasarana, pelayanan juru parkir, 

serta keamanan dalam memarkirkan kendaraan di lahan parkir. Juruparkir 

juga tidak setuju kenaikan retribusi hal ini dijelaskan oleh Satrio salah seorang 

juru parkir mengaku sangat keberatan dengan naiknya tariff retribusi parkir, 

selain memberatkan juru parkir, setoran juga ikut naiak, dan juga ia selalu 

diprotes oleh pengguna jasa parkir.
9
Belum lagi masih banyak premanisme 

yang turun kejalan dengan menjadi juru parkir liar disebuah lahan parkir di 

Kota Batam. Jukir liar banyak kita temui di ruko-ruko tempat perbelanjaan.  

Selain masalah pelayanan dan sarana prasarana, masalah juru parkir 

liar juga menjadi proses dari masyarakat. Para jukir-jukir liar tersebut 

biasanya bergerombol untuk menjaga lahan parkir tertentu yang sudah 

terbagi-bagi dengan jukir lainnya disatu wilayah di Kota Batam. Masyarakat 

tentunya tidak senang dengan keberadaan jukir liar tersebut. Selain tidak 

menggunakan pakaian yang resmi dari pemda, mereka juga mambuat 

penggunaan jasa parkir merasa tidak aman untuk memarkirkan kendaraan 

mereka dilahan tersebut
10

. 

 

 

 

                                                           
9
 www.batam.tribunnews.com Kamis, 1 Maret 2012 

10
 www.batam.tribunnews.com  
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Berdasarkan hal di atas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dan 

dituangkan dalan judul “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi parkir 

(Study Kasus Atas Kenaikan Tarif Retribusi Parkir di Kota Batam)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 atas 

kenaikan retribusi parkir di Kota Batam ? 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan Perda 

Nomor 1 Tahun 2012 atas kenaikan retribusi parkir di Kota Batam ? 

C. Tujuan Penelitian 

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 atas 

kenaikan retribusi parkir di Kota Batam. 

2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implemetasi 

kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 atas kenaikan retribusi parkir di 

Kota Batam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori kebijakan 

publik dalam Ilmu Pemerintahan di bidang fiskal. 

2. Manfaat Praktik  

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan perbaikan pemerintah 

daerah Kota Batam untuk dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah 

terutama Potensi dari Retribusi dan Pemerintah Kota Batam dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas 

parkir yang ada di Kota Batam agar tujuan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan secara berkesinambungan. 

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait 

pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah pilih untuk 

melakukan atau tidak melakukan , pemerintah melakukan banyak hal 

mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mereka mengorganisir 

berbagai macam penghargaan simbolis dan layanan bahan untuk 

anggota masyarakat, dan mereka mengambil uang dari masyarakat, 

paling sering dalam bentuk pajak. Kebijakan publik dapat mengatur 
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perilaku, mengatur birokrasi, mendestribusikan manfaat, atau ekstra 

pajak atau semua hal sekaligus. Implementasi kebijakan sebagai 

tindakan – tindakan yang dilakukan baik individu – individu atau 

pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan
11

. 

b. Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan salah satu upaya administrasi untuk 

menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapi baik oleh pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek kebijakan. 

Organisasi pemerintahan selalu diwarnai oleh kegiatan-kegiatan 

pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam memberi solusi 

pada suatu masalah masyarakat luas. 

c. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang 

diakibatkan oleh tindakan Kepala Daerah selaku penguasa. Batasan ini 

didasarkan pada Kepala Daerah selaku penguasa anggaran dapat 

                                                           
11

 Scholichin Abdul, Wahab S. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijaksanaan 

Negara. Edisi 2 Cetakan 4. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm:65 
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mengambil tindakan yang dapat berakibat pada anggaran baik 

pendapatan atau pembelanjaan
12

. 

d. Retribusi Parkir 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah. Dalam hal ini ada 

pengecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah 

sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai 

perusahaan tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah
13

. 

2. Definisi Operasional 

Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari 

indikator – indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya 

dapat diperoleh gambaran yang jelas diantaranya: 

a. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, atas Kenaikan Retribusi Parkir 

di Kota Batam. 

1. Tahap Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 dalam bentuk 

sosialisasi langsung dan tidak langsung 

2. Tahap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 

3. Tahap Pengendalian atau Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 

Nomor 1 Tahun 2012. 

                                                           
12

 Abdullah. 1984. Pajak dan Keuangan Daerah Di Indonesia. Jakarata:Gramedia.Hlm:21 
13

 Samudra, Azhari A. 1995. Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi. Jakarta:PT. 

Gramedia Pustaka Utama. Hlm:273 
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b. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan 

Perda Nomor 1 Tahun 2012 

1. Komunikasi yang terjalin antara aparat pemerintah dengan juru 

parkir. 

2. Sumber Daya Manusia yang tersedia seperti keahlihan dari 

para pelaksanaan. 

3. Disposisi seperti kecenderungan, keinginan dan kesepakatan 

para pelaksanaan (Implementor) untuk melaksanakan 

kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi yang membagi semua tugas dan fungsinya. 

F. Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah – langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

subyek penelitian, lokasi penelitian, analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah Deskriptif, 

yaitu menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari beberapa 

factor yang berkaitan denga kondisi, situasi dan fenomena yang sedang 

diselidiki
14

, penelitian ini menggambarkan proses implementasi kebijakan 
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Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir 

atas kenaikan retribusi parkir di Kota Batam. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara 

langsung dari sebenarnya, dan pihak – pihak yang bersangkutan 

dengan kebijakan tarif retribusi parkir dalam hal ini Untuk 

memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan 

observasi. Adapun peneliti mewawancara narasumber sebagai data 

primer adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam beserta Bidang 

Retribusi dan pendapatan lainnya. Informasi yang digali adalah 

apa yang menjadi latar belakang dinas pendapatan Kota Batam 

menaikkan tarif retribusi parkir. 

2. Dinas Perhubungan Kota Batam. Informasi yang digali dari 

narasumber adalah proses penyelenggaraan retribusi parkir, 

hambatan dalam penyelenggaraan yaitu UPTD Parkir Kota Batam. 

3. Masyarakat (wajib retribusi) yang menggunakan jasa parkir 

dibeberapa titik yang paling banyak melakukan aktifitas parkir, 

yaitu disekitar daerah Nagoya, Jodoh, Batam Centre, dan 

Sekupang. Informasi yang digali dari narasumber yaitu tanggapan 

naiknya tarif retribusi parkir di Kota Batam. 
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4. Juru parkir di daerah Batam Centre, Nagoya, Jodoh, dan Batu Aji. 

Informasi yang digali adalah tentang proses pemungutan retribusi 

parkir beserta masalah yang timbul di lapangan. 

b. Sumber data sekunder, diperoleh dari teknik dokumentasi dan 

kepustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informan secara tertulis atau gambar – 

gambar yang berhubungan fakta dan kondisi dilapangan tentang 

implementasi kebijakan tarif retribusi parkir di Kota Batam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknit pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

a. Wawancara 

Penelitian ini mengunakan wawancara terstruktur, dalam 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci 

khusunya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perda 

Nomor 1 Tahun 2012 atas kenaikan retribusi parkir di Kota Batam. 

Pihak  yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala 

Dinas Pendapatan Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Batam, Kepala UPTD CV Batam Scrap, masyarakat yang 

menggunakan jasa parkir dibeberapa lokasi di Kota Batam, serta juru 

parkir yang ada di Nagoya, Batam Centre, Jodoh dan Sekupang, 
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b. Observasi 

Diartikan sebagai pengamatan dan penacatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa. Observasi yang peneliti lakukan dengan 

melihat langsung proses juru parkir melaksanakan tugasnya, serta 

bukti karcis yang diberikan dan sebagai bukti setor kepada Dinas 

Pendapatan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan 

data – data yang digunakan untuk menelusuri data – data yang 

mendukung penelitian ini, dikatakan juga bahwa dokumentasi juga 

bias dipergunakan sebagai data sekunder atau umum.  

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen – 

dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis sehingga 

memperkaya data disamping itu dapat membantu peneliti dalam 

menganalisa. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

ada hubungannya dengan penelitian terhadap implementasi kebijakan 

tariff retribusi parkir. Teknik dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal atau variableyang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dapat menjawab 
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perumusan dari penelitian ini tentang implementasi kebijakan tarif 

retribusi di Kota Batam. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah 

penelitian, karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi 

yang seluas – luasnya, maka dalam penelitian ini peneliti sangat 

berhati hati dalam menetukan informan, agar didapatkan informasi 

yang valid dan lengkap. 

Peneliti menetapkan para informan penelitian yang dipandang 

dapat memberikan pengalaman yang seluasnya, terutama yang 

berhubungan dengan implementasi kebijakan tarif retribusi parkir, 

sehingga ditetapkan subyek penelitian ini adalah : Kepala Dinas 

Pendapatan Kota Batam, staf Dinas Perhubungan, 4 orang perwakilan 

juru parkir di empat Kota Batam Lokasi Penelitian, 10 orang sebagai 

perwakilan masyarakat di sekitar wilayah Kota Batam. Jadi 

keseluruhan dari subjek penelitian berjumlah 16 orang. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan informasi dan data – data yang diperlukan untuk 

menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanankan di Dinas 
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Pendapatan Kota Batam, Dinas Perhubungan, wilayah Batam Centre, 

Nagoya, Jodoh, dan Batu Aji. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk 

diolah secara sistematis. Dimulai dengan wawancara, observasi, 

mengedit, mengaklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian 

data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis interaktif
15

, seperti pada gambar 

dibawah ini :  

Gambar 1 

Analisi Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Milles dan Huberman 
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a. Reduksi data 

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data – 

data yang sudah kita dapatkan, dengan mencari focus atau pokok 

permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir atas kenaikan tarif 

retribusi parkir di Kota Batam. Dengan demikian kita nantinya akan 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Dari penelitian ini nanti 

akan dirangkum data – data yang sudah didapatkan baik data primer 

maupun dari data sekunder. Dengan hakikat objek tersebut, Husserl 

bependapat bahwa untuk menangkap hakikat objek-objek tersebut, 

diperlukan tiga macam reduksi guna menyingkirkan semua hal yang 

mengganggu dalam mencapai tahap keilmuan pengetahuan
16

, yaitu: 

1. Reduksi untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang subjektif 

untuk menerima data-data yang objektif. 

2. Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek 

yang diperoleh dari sumber lain, dan semua teori dan hipotesis 

yang sudah ada. 

3. Reduksi untuk menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan. 

b. Display data 
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Penyajian data atau display data merupakan langkah kedua 

setelah reduksi data dilakukan oleh peneliti. Penyajian data di ikuti 

oleh proses mengumpulkan data  - data yang saling berhubungan satu 

sama lain melalui wawancara, pendokumentasian dan pengamatan 

yang lebih mendalam. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil 

reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan 

menghasilkan suatu kesimpulan terhadap Implemtasi Kebijakan Perda 

Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 

atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam setelah data 

diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah 

direduksi, harus di display secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, focus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti
17

 data 

kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Data – data yang saling 

berhubungan dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok – 

kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan. 

c. Pengambilan kesimpulan 

Langkah ketiga yaitu kesimpulan. Setelah peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami 

kembali data – data hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada 

berbagai pihak mengenai data – data yang diperoleh dilapangan. Isi 

kesimpulan tersebutakan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal 
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yang ditentukan oleh peneliti terhadap Implementasi Kebijakan Perda 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 

atas kenaikan tarif parkir di Kota Batam. 

 

 


