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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu

hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar

lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa :

―Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to

manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan

tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi

manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian

dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan

pada dua faktor penting yaitu :

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga

menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
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b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara

sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa :

―Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber

daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan

suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada

proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan

adalah :

―suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan

mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-

sumber lain.

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses

merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk

mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa :

―Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami

sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan,

pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan denganmemanfaatkan baik
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ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada

umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi

berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan

pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja

―to manage yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau

mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen

merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis

untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian

tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengelolaan Parkir

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan

jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara

bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar kami

(vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran

ataupun gedung atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar

jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase

pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara, 2 sampai 5 %. Pada

awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah

Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran

dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena

pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai
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dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan

saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan

alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan

komputer basis data , sehingga kekeliruan pecatatan dapat dihilangkan

serta mempersulit pencurian kendaraan, dan bila memungkinkan

menerapkan asuransi bagi kendaraan yang diparkir. Walaupun demikian

kritik, masih saja berdatangan berkaitan dengan profesionalisme

pengelolaan parkir.

2.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan.

2.4 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan penyelenggarakan pemerintah dalam rangkah

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan

pembangunan. Pemerintah daerah sangat membutuhkan pembiayaan atau

dana guna membiayai semua kegiatan daerah tersebut.untuk itu maka

setiap daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan daerah untuk

dimanfaatkan bagi pembagunan daerah..

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang PEMDA dan UU No 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan

daerah sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
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a. Hasil pajak daerah.

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang di pisahkan dan

d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

2.5 Manfaat Pendapatan Daerah

Adapun manfaat pendapatan daerah diantaranya untuk

melaksanakan urusan pemerintahan dalam melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan ,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Juga untuk melaksanakan

penyelenggarakan pemerintah dalam rangkah memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga

mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga

meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah.

2.6 Penggunaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaannya maka kepada daerah diberikan

sumber-sumber keuangan yang memadai agar masing-masing daerah
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otonom dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara

efisien. Ketidak seimbangan antara beban tugas-tugas pelayanan pada

masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

dengan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan instrumen

kebijakan penyusunan skala prioritas kegiatan dengan pemanfaatan

keuangan daerah yang efektif, efisien dan produktif.

Oleh karena itu seluruh sumber pendapatan daerah termasuk aset milik

daerah perlu dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan mendasar

yang dihadapi dalam rangka penggunaan keuangan daerah adalah :

(1) Terbatasnya sumber pendapatan daerah

(2) Pendayagunaan aset daerah belum optimal

(3) Pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kebijakan penggunaan keuangan daerah pada prinsipnya melalui:

(a) Peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan melalui: penajaman

potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah, pendayagunaan aset daerah

sebagai salah satu sumber pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak daerah dan retribusi daerah;

(b) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset daerah diarahkan agar

berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan pendapatan daerah;

(c) Belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas

pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif,

efsisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat
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Tujuan, penggunaan keuangan daerah untuk :

(1) meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari obyek-obyek baru

dan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan dana

penyeimbang guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan

pembangunan;

(2) meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset-aset daerah guna

memberikan kontribusi pendapatan daerah;

(3) mencapai keluaran yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai

dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan. Strategi,

dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui strategi;

(4) peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahun diharapkan selalu

meningkat, sehingga diperlukan adanya intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;

(5) aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Propinsi, untuk itu

diperlukan inventarisasi terhadap aset- aset yang tersebar pada

Badan/Dinas/Kantor serta Unit Kerja diseluruh Jawa Timur.

Selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset daerah yang

produktif maupun yang tidak produktif;

(6) pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran kinerja secara

efektif, efisien dan ekonomis, sehingga terwujudnya kegiatan tepat

waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
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2.7 Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi

daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah .pembayaran-pembayaran

kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan

dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat

ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

pemerintah, dia tidak dikenakkan iuran itu.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan

berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan

retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut

UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
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2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnay dapat

pula disediakn oleh sektor swasta.

5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengemndalian dan

pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. Subjek dan  Wajib Retribusi

a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang

bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi

wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang
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bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi

jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan untuk melakukan

pembayaran retribusi jasa usaha.

c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan

yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek

retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa

perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu (Ahmad

Yani, 2002 : 55-56).

2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

1) Objek Reribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1

menentukan bahwa objek retribusi berbagai jenis jasa tertentu yang

disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan

oleh pemerinath daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya

jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi

layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut

dikelompokkkan ke dalam tiga golongan , yaitu jasa umum, jasa usaha,

dan perizinan tertentu.

Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa

sebagaimana disebut di bawah ini :
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a) Jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk   tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah,

dengan mengandung prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembiayaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

2) Jenis Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Himpunan Peraturan

Daerah Kabupaten Siak Tentang Pajak dan Daerah Adapun jenis-jenis

retribusi jasa umum, yaitu sebagai berikut:

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah

daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan

umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor 27 tahun 2002).
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3)  Jenis Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang

Pajak dan Retribusi Daerah adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha,

yaitu sebagai berikut:

a) Retribusi Terminal

Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatan

usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 34 Tahun 2002).

b) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan

tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan

dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta

(Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2002).

2.8 Konsep Retribusi Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok

pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat

tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan

ditinggal pemiliknya di ruang parkir.
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Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir

merupakan tempat pemberentian sementara kendaraan seperti motor,

mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan

pemilik kendaraan.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir Umum yang perlu dijelaskan maksud dari Peraturan

Daerah tersebut diantaranya:

a. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten SIAK

b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan

c. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara

d. Jalan umum adalah seluruh sebagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperutukkan bagi lalu

lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas

permukaan  tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta

diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

e. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

jalan
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f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang

berjalan di atas rel

g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

h. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi

atau pemotong retribusi tertentu.

j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.
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k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan

jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan

besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya

jumlah pokok retribusi yang terutang.

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar dari  pada retribusi terutang

atau seharusnya tidak terutang.

p. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan  tagihan retribusi atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.
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q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengelolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2.9 Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa

istilah penting, yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam

satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif)

oleh pihak pengelola.

2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan

sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir

dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka

makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.

3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.

4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan

jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu

masuk.

5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan
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pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan

angkutan umum, dan tarif parkir.

6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang

tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.

7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan

kendaraan.

8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan

yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang

berdekatan.

10. Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan

yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

2.10 Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus

a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di

tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum

yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

b) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disedikan

dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
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2.11 Retribusi Daerah Sebagai Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan

baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensinya,

maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah

yang tidak sedikt jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu

dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah

membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut

atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus

ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah

mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga

pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan

nasional dan dalam penyelenggaan perencanaan anggaran belanja dan

belanja daerah prinsip anggaranberimbang dan dinamis dijalankan.

Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran

penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah

terhadap pemerintah pusat. Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan

bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk

melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya endiri dengan sebaik-

bsiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan

untuk menggali sumber-sumber tersebut.
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Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalm undang-undang No.33

Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain :

1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak

yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai

badan hukum publik.

2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik

daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.

3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah

untuk membiayai pembangunan.

4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang

berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari

pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah

dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan

kesejahtraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kontribusi dalam

bentuk retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda

dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah

itu sendiri.
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2.12 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Parkir

Dalam hukum Islam membolehkan menyewakan tanah disyaratkan

menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman,

tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk

pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut,

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang

dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan

Fasid (tidak sah). Hal ini terdapat

dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nisaa‟ ayat 29

yang berbunyi:

تَأُْكلُوا أَْموالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلباِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تِجاَرةً َعْن تَراٍض ِمْنُكْم َو ال تَْقتُلُوا یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا ال 

َ كاَن بُِكْم َرحیماً  أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”. (an-Nissa‟: 29).

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
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membutuhkan. Menurut Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah &

Retribusi Daerah, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,

dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan

oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.13 Kerangka Konsep

Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam

penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan

dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan

langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara

mendalam.

Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam

memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka

melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari

pendapatan asli daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua

sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya Retribusi

parkir. Akan tetapi penerimaan dari sektor Retribusi Parkir ini belum
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maksimal terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Untuk

mengetahui pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar dapat dilihat

dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam

pengelolaan retribusi parkir yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4

bagian sesuai konsep dari George R. Terry yaitu perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, kemudian mengarah

dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema

kerangka konseptual. Menurut Sekaran (Sugiono, 2005 : 65), Kerangka

Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis

pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan

peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

2.14 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri

Siangarimbun,1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui,

indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa

dari variabel tersebut. Sejalan yang diungkapkan J.J.J. M. Wuisman

(dalam Nurul Zuriah,2009:6)
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mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk menentukan

kondisi empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis.

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berpikir untuk tidak terjadi

tumpang-tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-

masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Konsep
operasional

Indikator Sub indikator/ item
yang dinilai

Skala
pengukuran

Analisis
Pengelolaan
Parkir Dalam
Upaya
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah (Studi
Di Kelurahan
Perawang
Kecamatan
Tualang
Kabupaten
Siak)

1.Prinsip
penetapan
struktur dan
besarnya tariff
retribusi

a. Kemampuan
masyarakat dan keadilan
b. Besarnya Tarif
Retribusi yang dipungut
disesuaikan dengan
ketetapan Peraturan
Daerah
c. Evaluasi tarif retribusi
ditinjau paling lama 3
tahun sekali

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak Setuju

2.Tata cara
pemungutan
dan wilayah
pemungutan
retribusi

a. Retribusi parkir
dipungut dengan
menggunakan,
Karcis/Kupon dan Kartu
Langganan
b. Pumungutan retribusi
dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah
melalui jasa pihak
ketiga dengan pola
kerjasama sesuai
ketentuan yang berlaku
c. Petugas Parkir dalam
memberikan palayanan
menggunakan atribut
perpakiran (Baju
seragam, peluit,topi, dan
identity Card)
d. Petugas parkir
melakukan pemungutan
retribusi ditempat yang

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak Setuju
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telah ditentukan

3.Pengawasan
dan Sanksi

a. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Infomatika melakukan
pengawasan
pengelolaan parkir
dilapangan

b. Bagi  Kontraktor
tidak membayar tepat
pada waktunya akan
dikenakan sanksi
administratif berupa
bunga sebesar 2%
c. Memberikan surat
teguran kepada wajib
retribusi yang telah
jatuh tempo

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak Setuju

4.Pelayanan
parkir

a. Kebijakan tarif
retribusi parkir tepi
jalan umum
b. Penyerahan karcis
retribusi parkir
tanggung jawab
keamanan kendaraan
yang diparkir

Sangat
Setuju
Setuju
Kurang
Setuju
Tidak Setuju


