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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Strategi Pengelolaan Parkir 

1.1. Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang mengambil bentuk istilah 

dari militer, dimana hal ini mengenai tujuan daripada kemenangan perang, 

seperti pada “taktik” perlawanan tujuan tingkat rendah dari sebuah fakta 

perjuangan kemenangan.61 Strategi muncul sebagai bidang tersendiri dalam 

teori organisasi pada akhir dekade 1950-an. Sebelumnya strategi hanya 

dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan terhadap struktur 

organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (1990). 

“Strategi merupakan penerjemah dari analisi lingkungan dan analisi 

terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang 

selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi.”62 

Kajian strategi dalam teori organisasi menitikberatkan pada 

permasalahan bagaimana strategi menghubungkan organisasi dan 

lingkungannya. Seperti yang dijelaskan oleh A.D. Chandler Jr. sebagai 

berikut. 

“Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan 

berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi 

sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan 

pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai 

sasaran tersebut.”63 

                                                           
61 Nurjaman, Asep dan Krisno Hadi. 2003. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 101. 
62 Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 86-87. 
63 Ibid 
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Strategi sendiri digunakan untuk menciptakan fokus, konsistensi, 

fungsi untuk sebuah organisasi dengan rencana-rencana yang menghasilkan 

cara-cara, pola-pola, posisi-posisi dan perspektif yang mengarah dalam 

pelaksanaan strategi.64 Terdapat dua pendapat yang menonjol mengenai 

bagaimana strategi disusun dalam organisasi. Kelompok pertama adalah 

mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau 

seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil 

tindakan (planning mode). Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan model 

rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. Kelompok 

kedua, yang disebut evolutionary mode, melihat bahwa strategi tidak mesti 

berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat 

bahwa dalam praktiknya tidak jarang pengelola organisasi mengambil 

keputusan strategis secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan 

dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya 

menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap.65 

Selanjutnya, dengan menyebar luasnya berbagai konsep perencanaan 

strategis (corporate planning), strategi berkembang menjadi bidang kajian 

tersendiri, khususnya disebut sebagai strategi bisnis (business strategy). 

Lingkup kajiannya sering kali lebih berhubungan erat dengan ilmu 

marketing, dan analisis mikroekonomi (akunting dan keuangan), ketimbang 

teori organisasi. Strategi dalam lingkup pemerintahan (publik) berbeda 

dengan strategi dalam perusahaan. Kajian strategi dalam strategi bisnis lebih 

                                                           
64 Nurjaman, Asep dan Krisno Hadi. 2003. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 101. 
65 Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 86-88. 
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mengarah pada aplikasi dari perencanaan strategis organisasi. Jadi sifatnya 

sangat praktikal, yaitu sebagai semacam panduan praktis bagi pengelola 

organisasi. Pendekatan yang digunakan biasanya masih mengikuti tradisi 

normatif dari perspektif klasik, khususnya prinsip-prinsip administrasi.66 

Strategi bisnis ini biasanya diterapkan pada sektor swasta atau perusahaan. 

Geoff Mulgan menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara 

signifikan dengan strategi perusahaan. Mulgan menyatakan secara tegas dan 

tidak ragu atas pertanyaan klasik yang seringkali masih diulang-ulang itu, 

yakni apakah strategi (dan manajemen) itu universal, berlaku antar sektor, 

baik bisnis maupun pemerintahan. Sekalipun beberapa pertanyaan dan 

persoalan pokok yang dijumpai organisasi bisnis bisa sama dengan yang 

dijumpai pada organisasi pemerintahan, jawaban untuk menyelesaikan 

persoalan tersebut pasti berbeda. Maka dari itu, secara lebih rinci Mulgan 

mengidentifikasi setidaknya ada tiga perbedaan antara strategi perusahaan 

dan strategi publik.67 

Pertama, perbedaan dapat terlihat bagaimana mereka menilai waktu 

dan masa depan. Dunia bisnis menilai masa depan dengan tingkat diskonto 

yang jelas, konsisten, dan terukur. Nilai waktu dari uang, yang merupakan 

ukuran kinerja terpentingnya, kemudian bisa ditentukan. Dengan demikian, 

perhitungan biaya dan manfaat dari setiap proyek yang dikerjakan bisa lebih 

transparan dan akibatnya dapat diketahui dengan tingkat kepastian yang 

lebih tinggi.  

                                                           
66 Ibid 
67 Muhammad, Suwarno. 2012. Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: 

Erlangga. Hlm 66-67. 
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Pemerintah memiliki ukuran yang berbeda dan tidak konsisten, 

tergantung konteksnya. Kadang-kadang sama dengan perusahaan, misalnya 

yang dilakukan oleh departemen keuangan untuk proyek jembatan dan 

bandar udara, namun di lain kesempatan berbeda, menggunakan nilai 

diskonto layaknya grafik hiperbola. Pada mulanya tinggi kemudian menurun 

dengan cepat, kemudian datar. Kepentingan politik dari aktor yang terlibat 

ikut menjadi penentu. Umumnya dengan nilai diskonto yang amat tinggi, 

terkesan terpengaruh oleh kepentingan politik pembuat strategi. Di waktu 

lain, terkadang tidak memberikan penekanan pada lebih pentingnya 

konsumsi sekarang dibanding masa depan. Biasanya terjadi ketika proyek 

tidak terkait langsung dengan kepentingan politik dari aktor pembuat 

keputusan. 

Kedua, pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip 

standarisasi, generalisasi, dan keajegan (rutinisasi). Tidak terbuka pintu 

untuk memberikan perlakuan berdasarkan keunikan dan keistimewaan. 

Pemerintah menggunakan prinsip pemberian pelayanan yang berlaku umum 

untuk semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik, tidak 

membedakan satu segmen masyarakat tertentu dengan yang lain dan/atau 

orang tertentu dengan yang lain. Pemerintah tidak memberikan pelayanan 

yang bersifat customized dan personalized. 

Ketiga, rancangan strategi pemerintahan lebih banyak dimulai dengan 

penetapan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini bahkan dikatakan prinsip 

yang sudah klasik, dan tradisional. Setelah penetapan tujuan barulah diikuti 

dengan penentuan cara strategi, program, organisasi untuk mencapainya. 
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Organisasi bisnis memulai cara dengan sebaliknya, dengan melihat terlebih 

dahulu apa kompetensi yang dimiliki dan menggunakan kompetensi untuk 

bisa membuat hasil yang optimum atau maksimum. Jika tidak ada 

kecocokan, organisasi bisnis bisa dengan mudah melakukan penyesuaian 

tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Pemerintah tidak memiliki 

keleluasan yang otomatis untuk mengubah tujuan menyesuaikan dirinya 

dengan alat yang tersedia. Perbedaan ketiga ini memang tidak begitu terlihat 

secara eksplisit tapi, lebih bersifat implisit. 

Dari pemahaman di atas menunjukkan bahwa strategi pemerintahan 

lebih kaku dan tidak fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi. Pemerintah cenderung terfokus pada kebijakan atau aturan yang 

telah ditetapkan secara umum. Kebijakan ini yang menjadi acuan untuk 

melakukan aktivitas pemerintahan. Kata “kebijakan” (policy) sendiri 

umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan penting yang diambil dalam 

kehidupan organisasi atau privat, “kebijakan” bebas dari konotasi yang 

dicakup dalam kata politis (political) yang sering diyakini mengandung 

makna “keberpihakkan dan korupsi”.68 Menurut Jones, kata kebijakan 

sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, 

keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. 

Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang 

dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repentitiveness) tingkah laku 

dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan 

tersebut. Kata “publik” secara etiologies berasal dari kata dalam bahasa 

                                                           
68 Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori, dan Praktek. Surabaya: 

PMN. Hlm 5-6. 
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Yunani yakni Puber berarti kedewasaan secara picik, emosional, maupun 

intelektual. “Publik” dikonsepsi sebagai sebuah ruangan yang berisi dengan 

aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau intervensi oleh 

pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan tertentu.69 

Bila digabungkan kebijakan publik memiliki arti suatu arah tindakan 

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu. Dewey menambahkan kebijakan publik 

menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik 

membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun 

(constructed) dan didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan 

dalam agenda kebijakan dan agenda politik.70  

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Brigman dan Davis, menyatakan 

bahwa kebijakan publik setidaknya mencakup hal-hal seperti: (1) Bidang 

kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-perrnyataan 

yang ingin dicapai. (2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-

keputusan pemerintah yang telah dipilih. (3) Kewenangan formal seperti 

undang-undang atau peraturan pemerintah. (4) Program, yakni seperangkat 

kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan 

strategi pencapaian tujuan. (5) Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah 

                                                           
69  Ibid Hlm 2-3 
70 Ibid Hlm 8 
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disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.71 Hal ini 

dapat dilihat bahwa dalam kebijakan publik, strategi digunakan sebagai alat 

pencapaian dari tujuan organisasi publik itu sendiri. 

1.2. Pengelolaan Parkir 

1.2.1. Definisi Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu 

manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to 

manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani 

sesuatu untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli telah memaparkan mengenai 

definisi pengelolaan sebagai berikut :72 

1) Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan 

semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan 

untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.  

2) Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama 

dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisirkan, dan 

mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif 

material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

3) Menurut Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat 

diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan 

pengawasan. 

                                                           
71 Alam, Syamsu. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosisal di Perkotaan sebagai 

Kajian Implementatif. Makassar. Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol.1 No.3 Hlm 81. 
72 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 21-22. 
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4) Menurut Soekanto, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan 

suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, 

pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.  

5) Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah 

manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses 

untuk mencapai tujuan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh 

Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan 

manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan 

usaha manusia untuk mencapai tujuannya.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki 

pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan 

bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan 

mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, 

mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat 

terlaksana dengan baik. 

1.2.2. Definisi Parkir 

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri 

di tempat parkir. Pengertian parkir sendiri adalah menaruh kendaraan 

bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.73 Parkir 

adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat 

dan ditinggalkan pengemudinya.74 Sedangkan, fasiltas parkir adalah lokasi 

yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak 

                                                           
73 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Bab I 

pasal 1 ayat 5. 
74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Bab I pasal 1 ayat 15. 
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bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan 

menunjang kelancaran arus lalu lintas.75 Tempat parkir adalah tempat 

memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, 

gedung, pelataran atau bangunan umum.76 Tempat parkir umum adalah 

tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak 

bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang 

sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan 

untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak 

bersifat sementara.77 

Terdapat empat jenis parkir, yaitu :78 

1) Parkir di ruang milik jalan (on-street). Sesuai namanya, adalah ruang 

parkir pada jalan umum meskipun hal ini menjadi kabur apabila jalan, 

atau milik jalan seringkali mengambil ruang, baik secara legal maupun 

tidak, yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki.  

2) Parkir umum di luar ruang milik jalan (public off-street). Parkir mobil 

tidak di jalan umum, dimana semua anggota masyarakat dapat 

menggunakan, sesuai ketentuan berlaku (misal: waktu parkir 

maksimum (dalam satuan jam), atau pengenaan biaya parkir).  

                                                           
75 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. 
76 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perparkiran di Daerah Bab I pasal 1 ayat 7. 
77 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Bab I pasal 

1 ayat 25. 
78 Rye, Tom. 2011. Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni. 

Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (BMZ). Hlm 7-8. 
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3) Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan (private non-

residential (PNR) off-street). Parkir jenis ini adalah yang umum 

dijumpai di dalam suatu bangunan gedung atau tata guna lahan. 

Contohnya adalah parkir dalam pusat perbelanjaan, atau gedung 

perkantoran. Secara teoritis, hanya mereka yang terkait dengan 

gedung tersebut yang dapat menggunakan ruang parkir tersebut, dan 

pemilik gedung dapat mengendalikan hal ini dalam batas ketentuan 

hukum yang berlaku.  

4) Parkir pribadi dalam permukiman (private residential parking). Jenis 

ini biasa ditemui dalam gedung yang terkait dengan perumahan atau 

rumah susun. Secara teoritis, hanya penghuni yang dapat 

menggunakan parkir disini. 

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan parkir 

merupakan penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang 

harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, 

mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

1.2.3. Kebutuhan dan Manajemen Parkir 

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan 

menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut 

mudah untuk dicapai.79 Keperluan mobil atau kendaraan lain untuk diparkir 

disebut dengan kebutuhan parkir. Apabila jumlah kendaraan dalam suatu 

lingkungan atau kota bertambah, begitu pula dengan kebutuhan ruang 

                                                           
79 Abubakar, Iskandar, dkk. 1998. Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. 

Jakarta : Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat. Hlm 1-2. 
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parkir. Kebutuhan akan parkir akan semakin bertambah apabila sebagian 

besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk berpergian sehingga 

dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir. Maka dari itu, masalah 

perparkiran mulai muncul ketika kebutuhan akan ruang parkir melebihi 

ketersediaan. Seringkali, perkotaan dan pusat kota adalah tempat dimana 

masalah ini muncul pertama kalinya, dan akhirnya meluas.80 

Penentuan jenis kebutuhan parkir sebagai berikut :81 

Tabel 2.1 Jenis Kebutuhan Parkir   

No Kegiatan Parkir yang Tetap Kegiatan Parkir yang Bersifat 

Sementara 

1. Pusat perdagangan Bioskop 

2. Pusat perkantoran swasta atau 

pemerintahan 

Tempat pertunjukan 

3. Pusat perdagangan eceran atau 

pasar swalayan 

Tempat pertandingan olahraga 

4. Pasar Rumah ibadah 

5. Sekolah  

6. Tempat rekreasi  

7. Hotel dan tempat penginapan  

8. Rumah sakit  

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan, 1996 

 

Dalam studi pemerintahan kota, terdapat pendekatan manajerial yang 

memfokuskan bagaimana rancangan bangun organisasi pemerintahan kota 

dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk 

dipecahkan. Manajemen perkotaan (urban management) digunakan untuk 

menanggulangi masalah sistem kota yang ada, menuju sistem kota ideal 

                                                           
80 Rye, Tom. 2011. Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni. 

Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (BMZ). Hlm 6-7. 
81 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. 
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yang dikehendaki.82 Secara makro ruang lingkup manajemen perkotaan 

mencakup manajemen lingkungan, manajemen transportasi, manajemen 

lahan, peran sektor swasta dalam pembangunan perkotaan, manajemen 

keuangan dan manajemen pembangunan perumahan. Dalam masalah 

transportasi khususnya mengenai pengelolaan parkir perkotaan, manajemen 

parkir diperlukan untuk dijadikan pemecah masalah tersebut. Maka tahapan 

dalam melakukan manajemen parkir yaitu : mencocokkan masalah dan 

pemecahan, menggunakan kebijakan parkir untuk mencapai tujuan 

transportasi dengan pengembangan kebijakan transportasi, merangkul 

kebijakan parkir dalam strategi umum manajemen kebutuhan transportasi, 

melakukan upaya-upaya untuk mensukseskan kebijakan agar dapat 

mencapai tujuan, menentukan biaya pengelolaan parkir, dan penggunaan 

teknologi untuk manajemen parkir.83 

Dalam desain parkir di badan jalan, penentuan sudut parkir sangat 

dibutuhkan. Sudut parkir yang digunakan umumnya ditentukan oleh: lebar 

jalan, volume lalu lintas pada jalan bersangkutan, karakteristik kecepatan, 

dimensi kendaraan, dan sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan 

jalan yang bersangkutan.84 Parkir di tepi jalan umum merupakan fasilitas 

parkir yang seringkali bermasalah. Banyaknya jumlah kendaraan yang 

setiap tahun bertambah dengan ketersediaan lahan parkir yang semakin 

sempit, penggunaan badan jalan sebagai alternatif lahan parkir pun 

                                                           
82 Kusbiantoro, BS. 1993. Manajemen Perkotaan Indonesia. Bandung: Jurnal PWK Vol. 4. Hlm 6. 
83 Rye, Tom. 2011. Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni. 

Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (BMZ). Hlm 10. 
84 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. 
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dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bila penempatan lahan 

parkir tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi jalan.  Maka untuk 

mengatasi hal ini, konsep yang sesuai adalah konsep kolaborasi, yang dapat 

dilihat dari dua perspektif: (1) konsep pemecahan konflik dari perspektif 

organisasi dan (2) konsep kerjasama antar stakeholder. Pemecahan konflik 

secara optimal dalam perspektif organisasi dipecahkan melalui pendekatan 

collaborating. Kolaborasi menurut Tadjudin, adalah tindakan para pihak 

untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “win-win.” Dalam 

perspektif kerjasama antar stakeholder, kolaborasi merupakan konsep relasi 

antara organisasi, relasi antar pemerintahan, aliansi stratejik dan networks 

multi organisasi. Lebih jelas Tadjudin menyatakan kolaborasi membahas 

kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang 

sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.85 

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa 

elemen yang terkait secara langsung dan tidak langsung yang menerima 

akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah 

tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling 

memberikan manfaat, kejujuran kasih sayang serta berbasis masyarakat. 

Berbagai sudut pandang mengenai kolaborasi sangat beragam namun 

didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi 

tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Mengkaji suatu kasus tata 

pemerintahan berbasis collaborative governance dimaksudkan untuk 

mengetahui potret best practices (praktek-praktek terbaik) dan wosrt 

                                                           
85 Raharja, Sam’un  Jaja. 2010.  Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai Citarum. Bandung. Jurnal Bumi Lestari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Padjadjaran Volume 10 No. 2 Hlm 222-235. 
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practices (praktek-pratek terburuk). Colaborative governance sendiri 

merupakan instrumen kebijakan publik.86 

Pratek pemerintahan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di Kota 

Malang berbasis collaborative governance. Alasan mendasar mengklaim 

pengelolaan parkir di Kota Malang sebagai wujud dari collaborative 

governance karena dalam pelaksanaannya melibatkan organ pemerintah dan 

non pemerintah secara aktif bekerjasama. Hal ini mencirikan praktek 

governance itu sendiri. Disamping itu, isu-isu seperti kepercayaan, 

kesepahaman, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya 

tampak dalam pelaksanaan pengelolaan parkir. Ini mencirikan sebuah 

praktek collaborative. Aktivitas collaborative governance dalam 

pengelolaan parkir di Kota Malang dapat dilihat dengan adanya kerja sama 

yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder) seperti Dinas Perhubungan, 

juru parkir, koordinator juru parkir, pemilik usaha (swasta), dan masyarakat.  

2. Pendapatan Asli Daerah 

2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. 

“Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan yang bersih.”87 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

                                                           
86 Haryono, Nanang. 2012. Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Paper Jejaring 

Administrasi Publik Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga Th.IV 

Nomor 1. Hlm 2-3. 
87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab I 

pasal 1 ayat 13. 
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“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.”88 

 

Pendapatan daerah memiliki beberapa sumber penerimaan yang salah 

satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sendiri 

memiliki pengertian yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.89 

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan 

keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.90 Pendapatan asli 

daerah ditujukan untuk melakukan pembangunan, pemerintah daerah 

diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan 

ekonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah 

menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang rill yang dimiliki. 

Untuk itu diperlukannya metode penghitungan potensi PAD yang sistematis 

dan rasional.91 

                                                           
88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab I 

pasal 1 ayat 35. 
89 Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 51. 
90 Ibid 
91 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 89. 
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Pendapat lain yang mendukung menjelaskan bahwa pendapatan asli 

daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan 

semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad 

yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata 

menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar.  Meskipun 

masih dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota) 

memiliki kemampuan PAD yang kecil, sehingga masih diperlukan bantuan 

keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, diharapkan setiap daerah 

otonom mampu mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang 

dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping 

peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah.92 

2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan mengenai sumber-sumber 

pendapatan asli daerah terdiri atas : 93 

a) Hasil Pajak Daerah 

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan 

                                                           
92 Ibid Hlm 2. 
93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah Bab V pasal 6 ayat 1. 
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untuk membayar pengeluaran umum.94 Menurut R. Santoso Brotodihardjo, 

pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi 

wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, 

sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur 

hubungan-hubungan hukum antarnegara dan orang-orang atau badan-

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut dengan 

wajib pajak).95 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.96 Maka dari itu pajak 

memiliki karakteristik yakni, pungutan secara paksa oleh daerah; yang 

bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum.97 

b) Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga 

swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan 

dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan 

                                                           
94 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 95. 
95  Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 20. 

 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Bab 1 pasal 1 ayat 10. 
97 Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 21. 
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masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa 

publik.98 Pendapat lain menambahkan bahwa retribusi daerah merupakan 

pungutan daerah sebagai pembayar pemakaian atau karena memeproleh 

jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik secara langsung maupun tidak 

langsung.99 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.100 Retribusi memiliki 

karakteristik yakni, retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan; pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu; adanya 

prestasi atau imbalan langsung dari negara kepada individu pembayar 

retribusi berupa jasa; uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum 

berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan; dan pelaksanaannya dapat 

dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.101 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, dan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan 

APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut 

dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan ini mencakup: bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik 

                                                           
98 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 95. 
99  Ibid 
100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Bab 1 pasal 1 ayat 64. 
101 Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Sinar 

Grafika. Hlm 127. 
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Daerah (BUMD); bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swata atau kelompok usaha 

masyarakat.102 

d) Lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak 

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah 

yang sah terdiri dari :103 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing  

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanan pekerjaan 

8) Pendapatan denda pajak 

9) Pendapatan denda retribusi 

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

11) Pendapatan dari pengembalian 

12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

                                                           
102 Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 73-74. 
103 Ibid 
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13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan 

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang 

pendapatan yang menghambatkan mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan 

jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan 

peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi adalah peraturan daerah mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh 

pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya, daya saing daerah. 

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancar mobilitas penduduk, lalu 

lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain 

retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman 

barang dan suatu daerah ke daerah lain.104 

2.3. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil bila 

dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Akan tetapi, keduanya memiliki 

perbedaan yang akan dijelaskan melalui tabel dibawah.105 

Tabel 2.2 Perbedaan Pajak dan Retribusi 

No Keterangan Pajak Retribusi 

1. Jenis Iuran Bukan iuaran 

                                                           
104 Ibid Hlm 52 
105 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 113-114. 
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2. Hukum Wajib Tidak wajib 

3. Sifat Memaksa Tidak memaksa 

4. Kontraprestasi Tidak ada Ada 

Sumber : Rahardjo, 2011 

 

Selain itu, pendapat lain yang mendukung.106 

Tabel 2.3 Perbandingan Unsur Pajak dan Retribusi 

Unsur Pajak Retribusi 

Dasar pungutan Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

Daya paksa Adanya daya paksa 

negara 

Dapat dipaksakan tapi 

bersifat ekonomis 

Sifat pembayaran Penyerahan kekayaan 

kepada negara 

Pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu 

Kontraprestasi Tanpa imbalan 

langsung 

Imbalan langsung 

Pengunaan Untuk menjalankan 

pemerintahan 

Untuk pelayanan umum 

berkait dengan retribusi 

yang bersangkutan 

Sumber : Imam, 2012 

 

Dalam prateknya beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak 

umum dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen. 

Dalam suatu kasus, setiap pembayaran pajak harus memberikan kontribusi 

tanpa memerhatikan apakah jasa-jasa pelayanan terebut segera tersedia 

baginya dan sejauh mana dia menggunakannya; dari segi lain pembayaran 

tergantung langsung kepada jasa-jasa yang telah disediakan dan dibuat untuk 

itu.107 

                                                           
106 Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Sinar 

Grafika. Hlm 127. 
107 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 114. 
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Dalam pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Malang, 

instansi yang berwenang untuk mengelola retribusi parkir adalah Dinas 

Perhubungan. Sedangkan, dalam mengelola pajak parkir instansi yang 

berwenang adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). 

 

3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan, berhubungan 

dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata 

kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ciri pokok 

retribusi daerah adalah :108 

a. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

b. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan 

pemerintah daerah 

c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan 

pemerintah daerah. 

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 

dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut 

pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.109 

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yang pengelompokannya 

meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan 

                                                           
108 Ibid Hlm 110. 
109 Ibid 
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tertentu.110 Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.  

Tabel 2.4 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum 

No Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum 

1. Retribusi pelayanan kesehatan 

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

4. Retribusi pelayanan pasar 

5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

7. Retribusi pengolahan limbah cair  

8. Retribusi pengendalian menara telemunikasi 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

Tabel 2.5 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha 

No Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 

3. Retribusi terminal 

4. Retribusi tempat khusus parkir 

5. Retribusi tempat pelelangan 

6. Retribusi tempat penginapan/persanggarahan/villa 

                                                           
110 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab 

I pasal 1 ayat 2 
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7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

8. Retribusi rumah potong hewan 

9. Retribusi pelayanan kepelabuhan  

10. Retribusi penyebrangan di atas air 

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

 

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau 

pengawasan, atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Tabel 2.6 Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

No Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

1. Retribusi izin usaha perikanan 

2. Retribusi izin mendirikan bangunan 

3. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

4. Retribusi izin gangguan 

5. Retribusi izin trayek 

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

 

Subjek retribusi dan wajib retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan 

sesuai dengan pengelompokkannya yang meliputi :111 

a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek 

retribusi jasa umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum. 

                                                           
111 Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 63. 
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b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek 

ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.  

c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan 

wajib retribusi jasa perizinan tertentu. 

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi ditentukan sebagai 

berikut : 

a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat dan aspek keadilan 

b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak 

c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan 

Untuk menilai potensi penerimaan (seperti pada pajak) retribusi 

diperlukan beberapa kriteria yaitu:112 

a. Kriteria kecukupan (adequacy) dan elastisitas (elacticity). Sumber 

penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai 

dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, serta elastis terhadap 

                                                           
112 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: 

Garaha Ilmu. Hlm 110-111. 
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perubahan perekonomian, seperti: perubahan harga, perubahan jumlah 

penduduk dan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB). 

b. Kriteria keadilan (equity). Keadilan merupakan salah satu kriteria yang 

penting dalam mempertimbangkan pemungutan retribusi. Kriteria ini 

didasarkan pada suatu prinsip bahwa beban untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah daerah hendaknya dipikul secara adil dalam 

masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kemampuan (administrative 

capacity). 

c. Kriteria kemampuan administrasi. Retribusi yang baik adalah bila sumber 

penerimaan, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. 

Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur. 

d. Kriteria pertimbangan politis (political acceptability). Umumnya 

masyarakat tidak menyukai pembebanan retribusi, karena masyarakat ingin 

menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah tanpa ingin dipungut balas 

jasa hal ini mustahil, pemerintah di dalam menjalankan kegiatannya 

memerlukan biaya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat menjadi lebih baik. Jadi pemerintah harus mempunyai kemampuan 

politik untuk mengenakan retribusi kepada subjek kepada masyarakat yaitu 

dalam bentuk objek retribusi, subjek retribusi, besarnya tarif retribusi dan 

sanksi kepada pelanggan atau penunggak.  

Dalam penelitian ini fokus studi mengenai retribusi parkir di tepi jalan 

umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan 

layanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Sedangkan, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah 
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penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.113 

Tabel 2.7 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Unsur Keterangan 

Objek retribusi Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh pemerintah daerah 

Subjek retribusi Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa 

pelayanan parkir di tepi jalan umum 

Wajib retribusi Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir 

di tepi jalan umum. 

Sumber : Ida, 2012 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

kota malang memiliki tarif retribusi sebagai berikut. 

Tabel 2.8 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

No Kendaraan Tarif Retribusi 

1. Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar Rp. 10.000,00 

2. Truk dan minibus dan sejenisnya Rp. 5.000,00 

3. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya Rp. 3.000,00 

4. Sepeda Motor Rp. 2.000,00 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

113 Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 94. 
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Gambar 2.1 Skema Alur Pendapatan Asli Daerah hingga Retribusi Parkir di Tepi Jalan 

Umum 

 
Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pendapatan asli daerah 

salah satu sumber penerimaannya adalah dari hasil retribusi daerah dimana 

dikelompokkan menjadi tiga golongan yakni, retribusi jasa usaha, retribusi jasa 

umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum masuk dalam  salah  satu jenis dari retribusi jasa umum. 

 

 

 


