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ABSTRAK

Mohammad Januar Aliffiandi, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas BrawijayaMalang,2018.)
Parking and Retribution Management In Malang City (Implementation
Study of Local Regulation of Malang City Number 3 Year 2015 About
Retribution Of Public Service By Department Of Transportation Of Malang
City Supervisor: H.B. Habibi Subandi,S.Sos.,MA And Juwita Hayyuning
Prastiwi, S.IP.,M.IP.

Permasalahan Transportasi muncul bersamaan dengan proses pembangunan Kota
dan pertambahan jumlah penduduk. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya
adalah kemacetan, penyediaan transportasi umum yang layak dan ketersediaan
dan pengelolaan lahan parkir yang baik. Belum maksimalnya upaya pemerintah
dalam pengelolaan tata ruang khususnya untuk menyediakan transportasi umum
yang aman, nyaman dan lancar ditambah dengan kebutuhan mobilitas masyarakat
yang semakin tinggi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi
sehingga permasalahan kemacetan dan kebutuhan lahan parkir juga semakin
meningkat Permasalahan yang sama juga dialami oleh Kota Malang, oleh karna
itu Pemerintah Kota Malng harus siap mengatasi segala kebutuhan transportasi
selain moda transportasi tentunya keberadaan akan lahan parkir juga harus
diperhatikan dikarnakan tingkat volume kendaran yang terus meningkat di Kota
Malang. jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus mengalami
pertumbuhan tiap tahun. Jumlah pertumbuhan motor rata-rata sebesar 12% setiap
tahun. Sedangkan mobil antara 3-4% tiap tahun. yang akan berpengaruh terhadap
masalah Penyediaan Parkir kendaraan di pusat Kota Malang. Masalah yang
dihadapi pusat kota Malang saat ini adalah bagaimana mengatasi akumulasi parkir
kendaraan, suatu cara pendekatan yang paling efisien. Kebutuhan parkir
kendaraan di pusat kota Malang menunjukkan adanya kekurangan penyediaan
ruang parkir serta penyediaan lokasi yang cocok pada daerah tersebut. Hal
tersebut disebabkan oleh karena kapasitas ruang parkir yang tersedia saat ini tidak
mampu lagi menampung kendaraan yang parkir di pusat-pusat kota, sehingga
sering menimbulkan masalah lalu lintas dan perparkiran. Selain masalah
kurangnya lahan parkir, masalah parkir yang ada di Kota Malang adalah
banyaknya parkir liar yang tidak berkarcis membuat pendapatan daerah yang
bersumber dari retribusi daerah menjadi berkurang oleh karna itu penulis tertarik
mengangkat pembahasa tentang “TATA KELOLA PARKIR DAN RETRIBUSI
DI KOTA MALANG”. Sebagaimana penulis menjabarkan beberapa masalah
transportasi yang terjadi di Kota Malang.

Kata kunci: Retribusi, Pemerintah Kota Malang, Parkir.
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ABTRACT

Mohammad Januar Aliffiandi, Bachelor Degree, Department of Political
Science, Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya
Malang, 2018. Implementation of Local Goverment Policy in Conflict
Management Pencak Silat in Madiun City (Case Study: Conflict Between
Persaudaraan Setia Hati Terate and Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda
Winongo). Supervisor: Dr. Sholih Mu’adi, SH., M.Si. and Faqih Alfian, S.IP.,
M.IP.

Transportation problems arose simultaneously with the City's development
process and population growth. Some of these problems include congestion, the
provision of adequate public transport and the availability and management of
good parking lots. The government has not maximized the effort in spatial
management especially to provide public transportation that is safe, comfortable
and smoothly coupled with the increasing mobility of the society encourage
people to use private vehicles so that problems of congestion and the need for
parking lots also increased The same problem is also experienced by the city of
Malang, because the Malang City Government must be ready to overcome all the
needs of transportation in addition to the mode of transportation of course the
existence of parking lots should also be considered because of volume level
increasing vehicles in Malang. by that Malang City Government must be ready to
overcome all the transportation needs in addition to the mode of transportation of
course the existence of the parking lot should also be noted because of level of
vehicle volume continues to increase in the city of Malang. the number of motor
vehicles in Malang continues to grow every year. The average amount of motor
growth is 12% every year. While the car between 3-4% each year. which will
affect the problem of Parking Parking Provision in downtown Malang. The
problem faced by downtown Malang today is how to overcome vehicle parking
accumulation, a most efficient way of approach. Vehicle parking requirements in
downtown Malang indicate a shortage of parking spaces and the provision of
suitable locations in the area. This is because the capacity of available parking
space is currently no longer able to accommodate vehicles parked in the city
centers, so that often cause traffic and parking problems. In addition to the
problem of the lack of parking space, the problem of parking in the city of Malang
is the number of illegal parking that does not have the effect of making local
revenue sourced from local retribution to be reduced by the writer is interested in
raising the lecture about ” GOVERNMENT PARKING AND RETRIBUTION IN
MALANG CITY ". As the authors describe some transportation problems that
occurred in the city of Malang.
Keywords: Levies, Malang City Government, Parking.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa permasalahan transportasi muncul bersamaan dengan proses pembangunan

Kota dan pertambahan jumlah penduduk sehingga bukan hanya penduduknya saja yang

meningkat namun juga kendaraan yang dibawa penduduk tersebut juga memengaruhi tingkat

volume kendaraan baik roda dua maupun empat. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya

adalah kemacetan, penyediaan transportasi umum yang layak dan ketersediaan dan pengelolaan

lahan parkir yang baik. Yang ingin penulis bahas adalah tentang belum sepenuhnya pemerintah

Kota Malang dalam mengatasi pengelolaan tata ruang parkir khususnya kebutuhan lahan parkir

juga semakin meningkat1.

Permasalahan yang sama juga dialami oleh Kota Malang, dimana pertumbuhan penduduk

yang sangat tinggi. Hal ini memicu munculnya permasalahan publik, mulai dari berkurangnya

ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota akibat pembangunan gedung dan

pemanfaatan lahan parkir baru diberbagai lokasi, hingga yang sering dialami yaitu kemacetan

lalu lintas karena menumpuknya kendaraan pribadi.2 Ini menjadi penting untuk diteliti

dikarnakan penyebab kemacetan di Kota Malang dikarnakan  parkir yang cenderung belum

maksimalnya Dinas yang mengatur masalah parkir yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang

seharusnya bisa mengurangi dampak kemacetan di Kota Malang dengan menerapkan sistem baru

untuk menekan angka parkir liar dan resmi sangat tipis perbandinganya, sedangkan banyak

oknum yang memanfaatkan adaya parkir liar dengan mengambil keuntungan pribadi dengan kata

1 Heryanto Hukmia, dan hamzah. 2014. Pengembangan Prasarana Feeder Menuju Halte Koridor 2 Bus Rapid Transit
(Brt) Mamminasata. Jurnal Teknik Arsitektur, Universitas Hasanuddin hal. 8

2 http://dispendukcapil.malangkota.go.id/. Rekapitulasi Penduduk Kota Malang 2015, diakses 7 Maret 2017.



lain adanya premanisme juga yang terjadi selain efek kemacetan ada juga premanisme mengenai

parkir tersebut maka dari itu hal ini yang menjadi penting untuk diteliti dngan kata lain tetap

mengacu pada peraturan Daerah Kota Malang nomer 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum

yng mengacu pada tata kelola parkir yang baik di Kota Malang.

Susantono3 menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena

masalah fleksibilitas, lebih murah, aspek keterjangkauan, dan bisa bergaya. Tetapi mereka tidak

memikirkan dampak negatifnya. Hal yang sama terjadi dikota malang di Kota Malang, yaitu

kemacetan lalu lintas dan munculnya berbagai parkir liar karena ketersediaan lahan parkir yang

kurang seperti yang dimuat dalam berita online yang menyatakan bahwa Dishub mengurangi

kemacetan yang ada di Kota Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menerapkan

aturan baru dalam parkir. Khusus di kawasan Alun-alun Kota Malang, kawasan Pecinan, hingga

Pasar Besar diberlakukan sistem parkir miring atau serong.4

Fenomena terkait dengan permasalahan pengelolaan parkir juga mengganggu lalu lintas

yang ada dan bahkan menyebabkan kemacetan diberbagai kawasan kota Malang. Hal tersebut

juga berdasarkan berita yang dimuat pada media massa online yang menyatakan bahwa

Keputusan pihak Stasiun Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk

menempatkan parkir sepeda motor dan mobil di bahu jalan terbilang sangat meremehkan

keselamatan dan keamanan pendatang maupun pengunjung.5 Selain itu juga munculnya Jukir

nakal juga ditemukan sepanjang 2016-2017 kepala  Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi

mengatakan, penataan titik parkir akan dibarengi juga dengan penertiban juru pakrir (Jukir) yang

ada. Para jukir akan didata berdasarkan lokasi mereka bertugas. Dinas Perhubungan berharap

3 Bambang Susantono. 2009. 1001 Wajah Transportasi Kita. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
4 Nugroho, Cahyono. 2016. Dishub Kota Malang Lakukan Penataan Parkir: https://mediacenter.malangkota.go.id,
diakses pada tanggal 7 Februari 2018
5 Ana. 2016. Dishub Punya PR Besar Soal Penataan Parkir Kota Malang: https://malang.memo-x.com, diakses
pada tanggal 7 Februari 2018



bisa lebih mudah dalam mendeteksi jukir yang diduga nakal dan menyebabkan menggunakan

lahan yang tidak digunakan parkir bahkan menyebabkan kemacetan.6

Perkembangan kendaraan yang terus meningkat di Kota Malang khususnya sepeda motor.

Pertambahan jumlah kendaraan tersebut dapat menjadi potensi bagi pendapatan Kota Malang

namun disisi lain juga dapat menimbulkan permasalahan. Jumlah kendaraan bermotor yang

semakin bertambah mengakibatkan kebutuhan atas lahan perparkiran yang juga meningkat.

Adapun pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Malang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kota Malang7

Tahun Motor
(Unit)

Pertumbuhan
(%)

Mobil
(Unit)

Pertumbuhan
(%)

2013 257.416 11.92% 72.790 3.81%
2014 288.126 11.93% 75.480 3.70%
2015 323.047 12.12% 78.170 3.56%

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, berbagai tahun.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota

Malang terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Jumlah pertumbuhan motor rata-rata sebesar

12% setiap tahun sedangkan mobil antara 3-4% tiap tahun yang akan berpengaruh terhadap

masalah penyediaan parkir kendaraan di pusat Kota Malang. Masalah yang dihadapi pusat kota

Malang saat ini adalah bagaimana mengatasi akumulasi parkir kendaraan pada waktu puncak

kegiatan sehari-hari sehingga dapat diperoleh, suatu cara pendekatan yang paling efisien.

Kebutuhan parkir kendaraan di kota Malang memiliki kekurangan dalam penyediaan

ruang parkir serta penyediaan lokasi yang cocok pada daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan

oleh karena kapasitas ruang parkir yang tersedia saat ini tidak mampu lagi menampung

kendaraan yang parkir dipusat kota Malang, sehingga sering menimbulkan masalah lalu lintas

6 Prabowo, Yudha. 2017. Dishub Kota Malang Tata dan Hitung Ulang Lokasi Parkir, Sepanjang 2016 Ditemukan
Puluhan Jukir Nakal: http://suryamalang.tribunnews.com, diakses pada tanggal 7 Februari 2018
7 Dinas Perhubungan Kota Malang. 2016. Perkembangan Jumlah Kendaraan Kota Malang



yang disebabkan adanya penataan parkir yang tidak sesuai pada tempatnya. Selain itu juga

terdapat permasalahan yaitu denagn banyaknya parkir liar yang tidak berkarcis membuat

pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah menjadi tidak optimal.8

Hal tersebut karena tata kelola dan kebijakan penyelenggaraan perparkiran merupakan

kebijakan yang penting dalam manajemen perkotaan belum dilaksanakan secara maksimal.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, penerimaan retribusi parkir ini

rawan bocor dan rawan penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakannya.

Beberapa studi terdahulu yang dilakukan tentang tata kelola parkir di Yogyakarta menjelaskan

beberapa temuan diantaranya penerimaan daerah dari retribusi parkir rendah karena dalam

perencanaannya menggunakan sistem target sebagai dasar pendapatan retribusi parkir.9

Dalam menetapkan kebijakan berupa target pendapatan, pemerintah daerah tidak

berpihak pada optimalnya pendapatan daerah melainkan lebih berpihak pada kepentingan

pengusaha. Target pendapatan daerah yang dibebankan pada para pengelola lahan parkir lebih

rendah dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Di tahap implementasi terjadi

penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan

kebocoran pendapatan daerah. Kedua, perparkiran tidak hanya dikelola secara formal, akan tetapi

terdapat pengelolaan lain yang diorganisir secara informal yang menguasai dan mengendalikan

pengelolaan perparkiran.

Organisasi informal pengelola parkir ini melibatkan para penyelenggara negara dan aktor-

aktor dalam masyarakat yang mempertukarkan Sumberdaya ekonomi dan sumberdaya kekuasaan

8 Puspitasari. 2016. Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang.
Jurnal Perpajakan (Jejak)| Vol. 8 No. 1 2016

9 Novita. 2010. :”Tata Kelola Perparkiran; Pemerintah dan Kekuatan Informal Lainnya; Studi Kasus Plaza Sriwedari
dan Malioboro II. Tesis MAP UGM” diakses pada tanggal 9 April 2017



dalam informal market. Target setoran retribusi kepada pemda yang rendah memunculkan rantai

ekonomi yang kemudian hasil keuntungan ini di distribusikan pada aktor-aktor yang tergabung

dalam jaringan informal. Sistem target yang diterapkan dalam pengelolaan penerimaan retribusi

parkir selama ini, menunjukkan banyak kelemahan. Untuk meminimalisir adanya praktik

pengelolaan informal dalam manajemen perparkiran yang menyebabkan terjadinya kebocoran

penerimaan daerah dari sektor retribusi.

Hal tersebut juga terjadi di Kota Malang, dimana terdapat permasalahan parkir liar yang

dikelola oleh mafia parkir secara terorganisir telah beroperasi lama di Kota Malang.

Sebagaimana pemberitaan di media yang menyatakan bahwa tempat-tempat lokasi parkir liar

meliputi ATM, warung makan kecil, toko-toko kecil bahkan tempat fotocopyan ada juru

parkinya. Strategi yang dilakukan oleh mafia parkir liar diantaranya parkir tanpa karcis atau

dengan karcis bekas, bahkan melakukan pemalsuan terhadap karcis parkit. Kasus yang baru saja

dialami oleh seorang wartawan fotografer yang sedang melaksanakan tugasnya melakukan

peliputan dan pemotretan daging di area dalam Pasar Besar, yaitu salah seorang jukir

memberikan karcis RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) padahal lokasi parkir saat itu berada di

Pasar Besar Kota Malang. Dengan adanya kasus ini maka seorang jukir di kawasan Jl Sersan

Harun, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang tercatat sebagai salah satu warga Jl Muharto Gang

III B, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, terpaksa dikenakan

sanksi Tipiring oleh petugas Polsekta Klojen. Hal itu dikarenakan terdapat melanggar perda No 3

Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Selain itu juga, dikarenakan adanya penarikan parkir

dengan menggunakan karcis parkir RSUD RSSA Malang, bukan karcis parkir Pasar Besar.10

Berdasarkan fenomena di atas, maka Pemerintah Kota Malang melakukan upaya untuk

mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi parkir.

10 https://sketsanews.com/569144/menguak-mafia-parkir-di-malang/ diakses pada 20 April 2017



Selain itu juga, dengan melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota

Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan

melalui retribusi parkir demi kepentingan masyarakat Kota Malang. Adapun beberapa perubahan

dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif retribusi parkir adalah adanya

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mana

dalam peraturan tersebut memuat besarnya kenaikan tarif parkir yang ada di Kota Malang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 besar tarif Retribusi

Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :11

1. Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

3. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

4. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pada aturan kenaikan tarif parkir tersebut terjadi kenaikan tarif parkir

sebagaimana yang tercantum dalam Perda kota Malang No.2002 tentang retribusi bahwa tarif

sepeda motor yang awalnya Rp. 1.000 dan sekarang sesuai kebijakan Perda No. 3 tahun 2015

berubah menjadi Rp. 2.000, mobil dari Rp.2.000 menjadi Rp.3.000 truk dari Rp.3.000 menjadi

Rp.5.000 dan truk gandeng dari Rp.7.000 menjadi Rp.10.000. Dengan kenaikan yang ada

pemerintah Kota Malang memiliki target untuk pendapatan retribusi parkir sebesar 7,5 milliar

pada tahun 2017. Target tersebut didasarkan pada potensi lahan parkir di Kota Malang yang

mencapai 593 titik parkir resmi. Untuk memenuhi targetnya tersebut, pemerintah Kota Malang

akan menambah sekitar 60 petugas lepas untuk berjaga di titik-titik parkir itu untuk mendorong

potensi pendapatan. Kenaikan tarif parkir yang dicanangkan oleh pemerintah dilakukan guna

11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Lampiran III. Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum



menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Kemudian dengan adanya kenaikan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengalokasian yang akan digunakan untuk memperbaiki

dan mengelola kualitas parkir yang ada di Kota Malang juga dapat semakin ditingkatkan, baik

dalam bidang sarana maupun sarana prasarana yang ada seperti luas lahan, petugas parkir, dan

lain sebagainya.12

Dalam penanganan masalah perparkiran dan upaya peningkatan potensi retribusi parkir

maka dibutuhkan pengelolaan parkir yang baik yaitu berdasarkan dengan peraturan Dishub

tentang lahan yang dapat diperbolehkan untuk kegiatan parkir dan penataan kendaraan yang

tertib atau rapih. Pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui

Perusahaan daerah, pengelolaan parkir yang masih manual oleh pemerintah daerah yang hanya

mengandalkan alat bantu pencatatan berupa karcis, memunculkan kekeliruan pecatatan dapat

dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan. Beberapa permasalahan perparkiran lainnya

yang terjadi di kota-kota besar diantaranya,  perparkiran di jalan umum yang tidak  tertata yang

mengganggu kelancaran lalu lintas, munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme

dimana timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi merambah

tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, cafe, hotel, bahkan di

gerai ATM dan warung kaki lima. Selanjutnya karcis parkir seringkali tidak diberikan kepada

pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang

mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang.13

Manajemen pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara

terpadu dan terkoordinasi di daerah, demi terselenggaranya penataan lingkungan perkotaan,

12 http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/03/target-retribusi-parkir-di-kota-malang-jadi-rp-75-miliar diakses
pada 7 Maret 2017.

13 Septianawati, Reni. 2012. Analisis Potensi Dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Tesis.



kelancaran lalu lintas, dan ketertiban administrasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah

berkewajiban dalam membina pengelolaan perparkiran di daerah. Pengelolaan parkir meliputi

pengelolaan dan pembinaan petugas parkir, penyediaan lahan dan sarana perparkiran yang tertib

dan layak, serta pengelolaan administrasi perparkiran.14

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara

terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya

pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas

ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui

penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam

membinaan pengelolaan parkir di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan

umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayann umum, pemerintah baik berhak memungut

dana dari masayarakat dalam bentuk retribusi dan pajak sebagai salah satu sumber PAD. Untuk

parkir baik itu parkir umum atau parkir khusus, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi

pemerintah dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan

pengendalian tempat parkir sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan

daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota.

Dibutuhkan kebijakan yang baik agar pengelolaan perparkiran dapat memberikan dampak

positif terhadap daerah. Model analisis kebijakan pengelolaan parkir di kota Malang akan

dianalisis berdasarkan model kebijakan Merilee S. Grindle. Model Grindle ditentukan oleh isi

kebiijakan dan konteks implementasinya. Artinya, setelah kebijakan ditetapkan baru dilanjutkan

dengan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari

kebijakan tersebut. Isi kebijakan dalom model tersebut memuat 1) kepentingan yang

terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang

14 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah.



diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) (siapa) pelaksana program, dan  6) sumber daya

yang dikerahkan.15

Sehingga judul penelitian ini adalah “Tata Kelola Parkir Dan Retribusi  Di Kota

Malang” (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Retribusi Jasa Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang

akan dipecahkan dalam penelitian mengenai:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

dalam rangka meningkatkan kualitas perparkiran Di Kota Malang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kebijakan

pengelolaan parkir dalam rangka mewujudkan tata kelola parkir yang baik di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis yang bernilai ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, begitu

pula skripsi ini yang bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi implementasi kebijakan Peraturan Daerah

Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan PAD Kota Malang.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan kebijakan pengelolaan parkir dalam rangka mewujudkan tata kelola parkir yang

baik di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

15 Agustino, Leo. 2016. dasar-dasar kebijakan public. Bandung: alfabeta. Hal 142



1. Manfaat Akademis

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan khususnya berkaitan dengan

kebijakan publik pada implementasi pengelolaan parkir

b. Memberikan wacana tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengelolaan

parkir dan kenaikan tarif parkir.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan dan penataan parkir yang baik

dan benar sesuai dengan tata kota dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-

persoalan sosial.

c. Memberikan koreksi dan apresiasi terhadap pengelolaan dan kenaikan tarif parkir.

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi Dinas Perhubungan Kota
Malang dan masyarakat tentang pengelolaan parkir yang professional, transparan, terintegrasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dikenal dengan istilah

Implementation as A Political and Administrative Process. Keberhasilan implementasi suatu

kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan

yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan

terjadi.

Model pendekatan Merilee S. Grindle secara lebih sederhana juga dapat dilihat pada tabel

berikut:

Gambar 2.1 Model Pendekatan Grindle
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Sumber: (Agustino, 2014: 154)

2.2 Tata Kelola Parkir



Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat1, parkir merupakan keadaan tidak

bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak

bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir menjadi

suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat,

dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Dengan demikian untuk mendesain suatu area

parkir di badan jalan ada 2 (dua) pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut.2

Sementara Suyanto juga menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam

pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang

dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan

menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.3 Dari hubungan ini memperjelas bahwa

fasilitas parkir menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem transportasi.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pembagian parkir

berdasarkan kategori. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut4:

1) Menurut penenempatannya :

Parkir di Badan Jalan (On street Parking)

Tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk

memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan. Tetapi parkir seperti ini mempunyai banyak

kerugian.

1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di
Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
2 Abubakar, Iskandar. 2011. Parkir; Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Jakarta :
Transindo Gastama Media, hal.45
3 Mursalam Suyanto .2010.  “Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoharjo
diakses pada tanggal 10 April 2017 16.57, hal.22
4 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996 , Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di
Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, hal.14



Pertama arus lalu lintas sepanjang jalan menjadi terhambat., yang akhirnya akan

menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan. Pada kondisi parkir

yang berhimpit akan lebih terlihat penurunan kelancaran lalu lintasnya. Parkir di jalan

juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu

mobil, tingkah pengendara sepeda motor yang tak menentu dan pejalan kaki yang muncul

diantara kendaraan parkir.

Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan

karena banyak tempat (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak mempunyai tempat

parkir yang memadai.

Parkir di luar Badan Jalan (Off Street Parking).

Di kebanyakan kawasan pusat kota, parkir di pinggir jalan sangat dibatasi sehingga

diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan. Ada beberapa klasifikasi parkir di

luar daerah jalan yaitu: a) pelataran parkir di permukaan tanah, b) garasi bertingkat, c)

garasi bawah tanah, d) gabungan, e) garasi mekanis dan f) drive in. Pedoman

perancangan untuk parkir off street di dasarkan pada ukuran kendaraan rencana, luas

lahan parkir, kapasitas parkir, serta tata letak kendaraan untuk memudahkan kendaraan

masuk dan keluar parkir

Parkir menurut tujuannya:5

Menurut tujuannya, parkir dapat digolongkan menjadi :

1.Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan.

2.Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang.

Parkir menurut jenis pemilikan dan pengoperasiannya.

5 Tamin, O.Z. 1997. “Perencanaan dan Pemodelan Transportasi”, Bandung: Institut Teknologi Bandung Press.
Hal: 23



Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian, parkir dapat digolongkan menjadi :

1.Parkir milik dan yang mengoperasikan Pemerintah Daerah.

2.Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoperasiakan adalah swasta.

3.Parkir milik dan yang mengoperasiakan swasta.

Menurut jenis kendaraannya

Menurut jenis kendaraan parkir, terdapat beberapa golongan parkir yaitu6:

1.Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)

2.Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor)

3.Parkir untuk kendaraan beroda tiga, beroda empat atau lebih. ( bemo dan mobil)

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kebutuhan tempat parkir untuk

kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk

adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk

dan karakteristik masing-masing dengan desain dan lokasi parkir. Selain mengganggu kelancaran

lalu lintas, kegiatan parkir di badan jalan juga akan menurunkan kapasitas jalan dan

meningkatkan kecelakaan yang diakibatkan gerakan parkir membuka pintu mobil, pejalan kaki

muncul di antara kendaraan parkir, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan parkir dan

kendaraan yang diparkir.

Menurut Hobbs, pengendalian parkir di jalan maupun di luar jalan merupakan hal penting

untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi, dan kebisingan dapat ditekan, dan juga

akan meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan jalan kaki dan pengendara

6 Op.cit. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  hal.21



sepeda. 7 Karakteristik parkir perlu diketahui untuk merencanakan atau mengoptimalkan suatu

lahan parkir. Beberapa parameter karakteristik parkir yang harus diketahui, yaitu:8

1) Akumulasi parkir.

Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat pada

waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis dan maksud perjalanan, dimana

integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu, menunjukkan beban parkir (jumlah

kendaraan parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode tertentu.

2) Durasi parkir.

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam

satuan menit atau jam).

3) Volume parkir.

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan termasuk dalam beban parkir (jumlah

kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan

untuk parkir, dalam satu menit atau jam yang menyatakan lamanya perkir dihitung dengan

menjumlahkan kendaraan yang masuk ke areal parkir selama sejam pengamatan.

4) Pergantian parkir.

Pergantian parkir (turn over parking) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan

diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruangruang parkir untuk satu

periode tertentu.

5) Indeks parkir.

Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan penggunaan panjang jalan

dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

7 Ibid., 23-24
8 Morlok, E.K. 2005. “Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi”, Jakarta:Erlangga. hlm 23



6) Kapasitas parkir.

Kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu lahan

parkir selama waktu menggunakan lahan parir tersebut dimana kapasitas lahan menjadi

salah satu pertimbangan, dimana dinas menenpatkan titik parker yang dibuat dan digunakan

pemakai jasa parkir resmi.

Sementara 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. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.9 Secara

etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada

proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.10

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 Nugroho diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua

faktor penting yaitu 11:

1.Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan

memiliki nilai yang lebih tinggi.

9 Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan untuk Negara-Negara Berkembang (Modelmodel Perumusan Implementasi
pajak parkir ). Jakarta: Elex Media Komputindo. hal. 76.

10 Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan untuk Negara-Negara Berkembang (Modelmodel Perumusan Implementasi
pajak parkir ). Jakarta: Elex Media Komputindo.hal.119
11 Ibid., 138



2.Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok

dengan kebutuhan-kebutuhan. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor

sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan

tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan

memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat.

Dengan demikian, Sugianto12 menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan,

mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan

menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. 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 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.

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola

lahan perparkiran di suatu area  dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut,

12 Sugianto, 2008.  Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak
dan Retribusi Daerah).Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, hal.57



sebagian besar kami mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung

atau pelataran parkir. 13

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.14dikerjasamakan 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. Adapun pengelolan parkir dikelompokan menjadi tiga yang aka dijelaskan

sebagai berikut 15:

1) Pengelolaan Petugas Parkir

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu

pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenarbenarnya. Banyak

defenisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan sumber daya manusia. Menurut

Muthoharoh, Ika” sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak

roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”.

Petugas parkir merupakan SDM yang sangat penting dalam membantu pengelolaan suatu

daerah oleh karena itu dibutuhkan sebuah SDM yang profesioanal dalam menjalankan

13 Novita. 2010. Tata Kelola Perparkiran; Pemerintah dan Kekuatan Informal Lainnya; Studi Kasus Plaza Sriwedari
dan Malioboro II. Tesis MAP UGM, hal.37
14 Ibid,39
15 Muthoharoh, Ika.2009. Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang, hal.53



tugasnya. Adapaun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerinatah daerah yaitu

dengan melakukan 16:

1.Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan merupakan proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam

suatu arah guna meningkatkan tujuan–tujuan operasional .Secara konkrit perubahan

perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dan sasaran atas karyawan/staf yang

bersangkutan. Secara real bahwa Pelatihan sangat diperlukan karena pelatihan adalah

mengajarkan karyawan teknikal ataupun karyawan operasional bagaimana melakukan

pekerjaannya agar tercapai suatu tujuan secara optimal

2.Evaluasi dari pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan seharusnya selalu dievaluasi. Pendekatan

evaluasi yang umum meliputi pengukuran satu atau lebih kriteria yang relevan sebelum

dan sesudah pelatihan dan menentukan apakah kriteria telah berubah. Orang yang dilatih

mungkin mengatakan bahwa mereka menikmati pelatihan dan belajar banyak, tapi tes yang

sebenarnya adalah apakah kinerja pekerjaan mereka meningkat setelah pelatihan.

3.Pemberian motivasi

Motivasi adalah suatu perangsang atau pendorong bagi karyawan atau pegawai agar

bekerja lebih giat dan produktif. Cara pemberian motivasi kepada karyawan atau pegawai

4.Pengelolaan Administrasi Perpakiran

Dalam melaksanakan pengolaan administrasi Parpakiran maka langkah-langkah yang

dapat dilakukan adalah sebagi berikut 17:

a) Perencanaan pintu masuk dan keluar parkir

16 S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.59
17 Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan
Retribusi Daerah), hal.36



Pintu Masuk dan Pintu Keluar Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan

pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut:

1. Letak jalan masuk ditempatkan sejauh mungkin dari persimpangan.

2. Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga kemungkian konflik

dengan pejalan kaki dan lainnya dapat dihindari.

3. Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga memberikan jarak pandang

yang cukup saat memasuki arus lalu lintas

4. Secara teoritis dikatakan bawa lebar jalan masuk dan keluar (dalam pengertian

jumlah lajur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisa kapasitas.

b) Pintu Parkir dilengkapi dengan sarana tanganan-angkat (lifting carrier arm).

Pintu keluar masuk sering sekali memakai tipe tanganan-angkat (lifting carrier arm)

dengan sebuah mesin “pengambilan tiket” pada pintu masuk, yang membatasi arus

hingga 300-500 kendaraan per jam tergantung pada kondisi pencapaian ke tempat ini.

Pintu-pintu keluar untuk pembayaran biasanya dijaga oleh petugas parkir dalam kios

yang memproses tiket dan menerima pembayaran, yang membatasi arus menjadi kurang

dari 250 kendaraan per jamnya.18

c) Sistem Pembayaran Exit cashiering.

18 http://Hukumonline.com/Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab? diakses pada 11 April 2017



Sistem yang digunakan adalah saat pemarkir masuk mengambil karcis dari petugas parkir

atau mesin pembagi karcis, pembayaran pada saat keluar. Sistem ini dapat dipakai untuk

menghindari antrian pada pintu masuk. 19

1. Central cashiering : pengambilan karcis dilakukan pada saat masuk, dibayar dalam

bangunan bila akan keluar sesuai dengan lamanya parkir dan bukti pembayaran

diserahkan di pintu keluar.

2. Enterance cashiering : pada saat memasuki gedung parkir, pemarkir sudah harus

membayar. Jadi tarip tidak tergantung lamanya parkir.

3. Enterance and exit cashiering : pada saat masuk, pemarkir membayar tarip minimum,

misalnya unutk 2 jam pertama. Kemudian kelebihan waktu dari waktu minimum

dibayar di pintu keluar.

Parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengaturan manajemen lalu lintas,

disamping itu parkir digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu perlu

diatur sedemikian sehingga pendapatan retribusi parkir diperoleh dan lalu lintas dapat berjalan

lancar, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan

kemudian dapat memarkirnya di tempat tujuan perjalanan mereka, baik itu diruang parkir

dipinggir jalan maupun parkir di luar jalan.

Pengaturan parkir dipinggir jalan dan pelataran ataupun bangunan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah merupakan wewenang Dinas LLAJ Tingkat II, tetapi disamping itu

pengaturan parkir diluar jalan dikendalikan oleh Dinas Tata Kota. Pengaturan parkir diluar jalan

dikendalikan melalui Izin Mendirikan Bangunan.

19 Op.cit. Sugianto, hal.39



1) On street parking Informasi yang perlu diketahui dalam pengaturan parkir di tepi jalan

adalah lamanya parkir dilakukan (durasi parkir) dan besarnya permintaan parkir (demand),

kemudian dilihat sejauh mana dapat dipenuhi dengan ruang parkir yang disediakan di

pinggir jalan dan ruang parkir diluar jalan. Selanjutnya metode operasinya juga perlu

dipelajari antara lain besarnya tarif parkir yang diberlakukan, golongan tarif yang

diberlakukan serta metode pembayaran retribusi parkir.

2) Off street parking Pengaturan parkir di luar jalan ini biasanya sudah ditentukan untuk siapa

saja parkir itu diperuntukkan. Berikut ini dijelaskan parkir diberbagai pelataran/gedung

parkir di luar jalan baik yang disediakan oleh pengelola bangunan maupun yang dimiliki

dan dikelola oleh pengembang/pemilik :

1.Pertokoan

Parkir dibatasi untuk pengunjung kepertokoan yang bersangkutan, serta karyawan yang

bekerja diperusahaan tersebut dan disamping itu perlu juga disediakan parkir untuk

pemasok barang kepertokoan itu, Ruang parkir dimiliki dan diusahakan oleh pertokoan

itu sendiri, dan Pengunjung dapat dikenakan ongkos parkir, tetapi sering tidak dipungut

bayaran karena alasan agar lebih menarik pengunjung.

2.Sekolah/Perguruan Tinggi

Parkir dibatasi untuk guru/dosen serta karyawan yang bekerja di sekolah tersebut dan

disamping itu juga perlu disediakan parkir untuk penjemput murid sekolah ataupun

murid yang membawa kendaraan sendiri, Ruang parkir dimiliki dan diusahakan oleh

sekolah itu sendiri, dan Pengunjung dapat dikenakan ongkos parkir.

3.Gedung/Pelataran Khusus Parkir Umum :



Parkir dapat dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat. , Ruang parkir dimiliki oleh

pemerintah daerah ataupun pihak ketiga,Pemakai ruang parkir dikenakan biaya parkir,

baik tarif tetap/flat maupun berdasarkan waktu penggunaan.

Parkir Selain dengan melarang sama sekali parkir, perparkiran juga dapat diatur dengan

tiga cara, antara lain yaitu:

1. Dengan pembatasan waktu (misalnya 20 menit) Adanya pembatasan waktu parkir dirasakan

amat penting, terutama pada jalan-jalan yang berdekatan dengan kawasan perbelanjaan.

Kelemahan dari penerapan batas waktu parkir adalah mahalnya biaya dan sulit

pelaksanaannya. Jika tidak ada pengawas yang mencatat waktu datang dan pergi kendaraan-

kendaraan pada jalan dengan parkir terbatas, maka usaha pelarangan menjadi kurang berarti.

2. Dengan meteran parkir Meteran parkir adalah satu bentuk pengawasan parkir yang sangat

sederhana. Suatu kawasan didalam kota dinyatakan sebagai ‘zone meteran’ tempat segala

jenis parkir dilarang kecuali pada bagian yang bertanda dan ada meterannya. Biasanya

kelebihan penghasilan dari meteran akan dipergunakan untuk membangun palataran parkir di

luar jalan.

3. Dengan menggunakan cakram (piringan) parkir, atau kartu parkir Piringan parkir adalah

alternatif utama untuk meteran parkir. Piringan parkir, seperti yang digunakan ‘Zone Biru’ di

Paris, menyediakan parkir bebas, sepanjang bahu jalan yang tidak ditentukan batas-batasnya,

untuk kurun waktu tertentu.

2.3 PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1

butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah



adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.20 Pasal

1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud

dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai

kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.21

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah

pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.22Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumbersumber

dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan

penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan

rakyat.23

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan

daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal

ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama

sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk

20 Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
21 Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
22 Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
23 Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah



memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalampelaksanaan otonomi

daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 yaitu24 :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah

untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai

pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran

umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat

dipaksakan.25

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah

sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa

pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai

sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau

tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam

hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 26

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk

dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha

daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk

24 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
25 Ibid.,
26 Ibid., h.12



menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang

tertentu.27

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli

Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.28

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang

sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Gambar 2.2 Table Penelitian Terdahulu

No Nama dan
Tahun

Judul Hasil Penelitian

1 Haniz
Nadia dan
Sasana
(2013)

Analisis Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Penerimaan
Pajak Daerah
Kota Tegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib
pajak, pendapatan perkapita, dan
pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari
tahun 1991 sampai 2010 mempunyai
pengaruh signifikan terhadap penerimaan
pajak daerah Kota Tegal, sedangkan
pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap

27 Ibid., h.12
28 Sutedi, S.H., M.H., Andrian. Hukum Pajak. 2011. Sinar Grafika. Jakarta



penerimaan pajak daerah Kota Tegal
2 Fiqih,

Abdul.
2014

Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Penerimaan
Pajak Daerah
(PAD) Kota
Tangerang pada
Tahun 2004-
2008

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kesimpulan terakhir adalah bahwa variabel
independen yaitu pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan
pendapatan lain-lain yang sah secara
simultan mampu menjelaskan dan
berpengaruh signifikan terhadap realisasi
penerimaan PAD sebesar 0,846 atau 84,6%.

3 Sari,
Evita.
2011

Analisis
Pengelolaan
Retribusi Parkir
Pada Perusahaan
Daerah Pasar
Palembang Jaya
Dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
terutama dalam hal pemungutan retribusi
parkir yaitu : Perencanaan, dalam hal ini
penentuan target retribusi pertahunnya
dimana terjadi kurang tepatnya perkiraan
penentuan target di tahun 2012,
Pengorganisasian, dalam hal ini kualitas
pegawai dalam melakukan tugasnya belum
melakukan apa yang harus dilakukan
dengan baik, mengingat adanya
penyimpangan dalam proses pemungutan
retribusi parkir yang dilakukan oleh oknum
juru parkir. Pengarahan, dalam hal ini
belum maksimalnya pemberian arahan
mengenai tata cara perparkiran dan
mensosialisasikan setiap kebijakan.

Sumber: diolah peneliti, 2017

Haniz Nadia dan Sasana29 dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991

sampai 2010 mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal,

sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

29 Haniz, Nadya Fazriana and Sasana Hadi. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Daerah Kota Tegal. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



Abdul Fiqih 30 dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penerimaan Pajak Daerah (PAD) Kota Tangerang pada Tahun 2004-2008. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Kesimpulan terakhir adalah bahwa variabel independen yaitu pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah secara

simultan mampu menjelaskan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PAD

sebesar 0,846 atau 84,6%.

Evita Sari31, Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar

Palembang Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang,

menyatakan pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, ini dapat dilihat

dari penerimaan retribusi parkir pada tiga tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukan bahwa

pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya terutama

dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu : Perencanaan, dalam hal ini penentuan target

retribusi pertahunnya dimana terjadi kurang tepatnya perkiraan penentuan target di tahun 2012,

Pengorganisasian, dalam hal ini kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya belum melakukan

apa yang harus dilakukan dengan baik, mengingat adanya penyimpangan dalam proses

pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir. Pengarahan, dalam hal ini

belum maksimalnya pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan

setiap kebijakan.

2.5 Kerangka Berpikir

30 Fiqih, Abdul. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (PAD) Kota
Tangerang pada Tahun 2004-2008. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.

31 Sari, Evita. 2011. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Diakses pada
http://digilib.binadarma.ac.id/files/disk1/138/123-123-evitasari1-6854-1-jurnals-i.pdf.



Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan kajian pustaka, maka kerangka

pemikiran dalam penelitian ini yang mengangkat permasalahan terkait pengelolaan parkir dan

retribusi di Kota Malang yang ditinau dari implementasi kebijakan daerah kota Malang No. 3

tahun 2015 tentang retribusi Jasa Umum adalah sebagai beriku

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

(Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2017)
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Meningkatnya volume kendaraan yang melaju dengan pesat dalam suatu daerah

mendorong pada kebutuhan lahan parkir yang juga mengalami peningkatan. Hal tersebut

dikarenakan setiap kendaraan membutuhkan lahan parkir untuk menempatkan kendaraannnya

ketika tidak dalam keadaan bergerak. Sebagaimana definisi dari parkir adalah keadaan tidak

bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Dalam hal ini, parkir menjadi suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan

kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Oleh karenanya,

guna memenuhi kebutuhan tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan parkir agar kebutuhan

dapat tercapai dengan baik.

Berbagai permasalahan muncul sebagai upaya dalam pengelolaan lahan parkir seperti

kurangnya penyediaan lahan parkir itu sendiri karena minimnya lokasi yang dapat digunakan

sebagai tempat parkir ataupaun lokasi yang cocok untuk digunakan lahan parkir, karena tidak

semuanya lokasi dapat sesuai dijadikan lahan parkir. Terdapat beberapa ketentuan agar suatu

lokasi memenuhi kebutuhan untuk dijadikan lahan parkir. Selain itu, permasalahan lain adalah

banyaknya parkir liar yang terorganisir oleh para mafia.

Salah satu upaya untuk menjelaskan permasalahan terkait tata kelola parkir adalah

dengan mengacu pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015

berdasarkan Teori Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik

dapat dipengaruhi oleh dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni

isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan

utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.1

Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data lisan

yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui informan yang telah

ditentukan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan

jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan

penelitian.

Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis

atau lisan di masyarakat2. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang

menggunakan data lisan memerlukan informan. Pendekatan yang mencoba melibatkan

masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai

bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif jumlah informan

tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan

keperluan penelitian.

3.2. Penetapan Lokasi Penelitian

1 Notoatmodjo. 2005. Metodelogi Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 138
2 Djajasudarma, Fatimah T, 2006. Metode Linguistik-Ancangan Metode Penelitian dan Kajian. Bandung : Refika
Aditama. Hal. 11



Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan

dilakukan. Lokasi penelitian dan wawancara  akan dilakukan di Kota Malang yaitu, Dinas

Perhubungan kota Malang dikarnakan dinas tersebutlah yang mengtur masalah perparkiran di

Kota Malang, serta tempat-tempat yang terdapat aktivitas dalam pelaksanaan program

pengelolaan parkir dan kenaikan tarif parkir seperti tempat parkir resmi dan tempat parkir non

resmi.

Penetapan lokasi penelitian ini ditentukan dengan alasan bahwa di Kota Malang masih

banyak lokasi yang belum terdaftar resmi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang perubahan

kenaikan tarif parkir melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Retribusi Jasa Umum, sebagai upaya pengelolaan parkir yang baik dalam mengelola Tata Parkir

yang baik. Hal tersebut menjadi salah satu ketertarikan peneliti untuk menganalisis mengenai

Tata Kelola Parkir yang baik di Kota Malang sehubungan dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun

2015 tentang masalah perparkiran, hal itu sehingga penetapan lokasi penelitian ditetapkan di

Kota Malang melalui informasi lewat Dinas Perhubungan Kota Malang.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang

sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah

peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian,

jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah.

Fokus penelitian yang dipusatkan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan

pengelolaan parkir di Kota Malang. Kemudian secara khusus fokus permasalahan tersebut

dijabarkan sebagai berikut:



1. Implementasi tatakelola parkir dan retribusi parkir berdasarkan model Grindel yang

meliputi:

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,

b. Jenis mannfaat yang akan dihasilkan,

c. Derajat perubahan yang diinginkan,

d. Kedudukan pembuat kebijakan,

e. Pelaksana program

f. Sumber daya yang dikerahkan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kenaikan tarif parkir

a. faktor pendukung dan penghambat internal

b. faktor pendukung dan penghambat eksternal

3.4 Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar penelitian3. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan

teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau disebut teknik purposive. Dengan teknik purposive ini

peneliti akan mencari informan kunci yang memiliki informasi terkait implementasi kebijakan

kenaikan tarif parkir.

Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah menggunakan cara key

person4 yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena

penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi.

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah pegawai beserta pimpinan Dinas Perhubungan Kota

Malang yakni bapak Kusnadi, S.Sos selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dan bapak

3 Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 45
4 Bungin, Burhan,. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 108



Danang selaku karyawan Sub Bagian Penyusun Program. Selain itu juga bapak Bowo selaku

petugas parkir dan Ibu Ningsih selaku warga sebagai objek kebijakan. Sehingga peneliti mampu

menganalisis kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi,

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.5

Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas

dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak

wawancara diminta pendapat dan ide-denya. Wawancara dilakukan pada para staff pegawai

di Dinas Perhubungan Kota Malang, petugas parkir dan para warga yang menjadi objek

implementasi kebijakan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi

pada latar penelitian. Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui perilaku dalam

kenyataan serta memahami perilaku tersebut dengan baik. Pelaksanaan observasi dapat

diketahui bagaimana perilaku seseorang.6 Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas dalam pelaksanaan program pengelolaan

parkir dan kenaikan tarif parkir sebagai upaya meningkatkan PAD.

5 Bambang Riyanto. 2005. Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta :
YBPFE UGM. Hal. 23
6 Moleong, Lexy.Op.cit Hlm. 34



3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-

catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya

Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data

wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

wawancara dan obsevasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian

kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam

pengumpulan data kualitatifnya.

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai peraturan-peraturan,

laporan keuangan daerah, keputusan pemerintah, bukti pelaksanaan dan implementasi

kebijakan berupa foto dan data serta dokumen pendukung lainnya seperti surat izin.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif

atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Bogdan dalam Sugiyono7 mengemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada

orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan linier dan hierarkis yang

dibangun dari bawah ke atas dikembangkan oleh Creswel. Berikut merupakan gambar mengenai

komponen dalam analisis data, yaitu:

7 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Hlm. 36.



Gambar 3.1. Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif8

Menurut Creswell9 terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

1. Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan

transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan

menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-

gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. koding merupakan proses mengolah

materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.

8 John  W Creswell.  2010.  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar. Hal 278.
9 Ibid.,
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4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-

tema yang akan dianalisis.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi

atau laporan kualitatif.

6. Menginterpretasi atau memaknai data.

Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian

ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara melaui sumber di

lapangan yaitu juru parkir di Kota Malang, lalu dikoding dalam artian mengkoding data yang

harus di masukan atau ditampilkan atau data yang seharusnya memang tidak di cantumkan dalam

pembahasan ini, dipilai tema-tema sebagai hasil temuan mengenai fakta di lapangan mengenai

parkir, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data, nantinya data yang diterima akan diperinci

sebagaimana sesuai dengan judul yaitu Tata Kelola Parkir Dan Retribusi Di Kota Malang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan), kemudian

adanya undang-undang No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari

otonomi daerah terbitlah perda No.7 Tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi

Dinas Perhubungan Kota Malang.

4.1.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai

berikut:

1. Visi

Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal serta Terintegrasi mulai dari

pelaksaannya, pengawasan maupun pelaksanaanya dalam hal ini tujuan dari Dinas

perhubungan yaitu lebih mengkordinasi semua pihak untuk berpartisipasi mewujudkan

pengelolahan dalam sektor berkendara dan sehubungan dengan pembahasan berkendara

maka dari itu mengangkut masalah perparkiran di Kota Malang dikarnakan kendaraan

yang ada melebihi kapasitas parkirnya dan oleh sebab itu dinas perhubungan juga harus

dilibatkan mengenai masalah perparkiran tersebut.

2. Misi

Meningkatkan Kualitas Sistem Transportasi Aman, Tertib, dan Nyaman sehingga bisa

ber efek langsung kepada masyarakat luas dikarnakan cenderung pemikiran masyarakat

lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi oleh karna itu tingkat volume kendaraan



yang sangat tinggi perlu sangat diawasi oleh Dinas terkait sebab bagaimanapun masalah

perparkiran juga mengguntungkan pemerintahan itu sendiri.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perhubungan kordinasi dengan segala aspek yang menyangkut dalam

bidang perhubungan.

2. Fungsi

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang

perhubungan;

c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;

d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;

f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan volume kendaaan;

g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;

h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;

i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;

k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;

l. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;



m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,

kepustakaan dan kearsipan;

n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas layanan;

q. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;

r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik

secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

s. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional

4.1.3 Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas perhubungan Kota Malang (2018)

4.14 Gambaran Umum Bidang Perparkiran Kota Malang

1. Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Kota Malang

Gambar 4.2

Sumber: Dinas perhubungan Kota Malang 2018.

2. Fungsi dan tugas pokok Bidang Perparkiran Kota Malang

a. Seksi Pendataan

1) Tugas Pokok

Pendataan, perencanaan pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran.

2) Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan,

perencanaan pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran;

Kepala Bidang Perparkiran
(Drs.Moch Syamsul Arifin)

Seksi Pendataan
Hary Dwi Yunianto,

S.Psi

Seksi Pemungutan
Drs.Herbert Irianto

Simamora,MM

Seksi Pengawasan
dan Pembinaan

Tigor
Nainggolan,S.Ip,MM



2) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pendataan, perencanaan pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran;

3) Penyusunan rencana teknis penyelenggaraan perparkiran;

4) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat

khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

5) Penyiapan bahan pelaksanaan kajian pengembangan, penataan dan pengelolaan

perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di

lingkungan pasar daerah;

6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan lokasi parkir di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

7) Penyiapan bahan penentuan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat

khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

8) Perencanaan penentuan lokasi fasilitas parkir pada acara-acara yang

diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat;

9) Penyiapan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan parkir;

10) Penyiapan bahan rancang bangun fasilitas parkir;

11) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan

Prosedur (SOP);

13) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

14) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

15) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan



16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas

pokoknya.

b. Seksi Pemungutan

1) Tugas Pokok

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah.

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah;

b) Penyiapan penyusunan rencana teknis pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

c) Pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah;

d) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah;

e) Pelaksanaan pengadministrasian/pembukuan hasil pemungutan retribusi parkir di

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar

daerah;

f) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);



g) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan

Prosedur (SOP);

h) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas

pokoknya.

c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

1) Tugas Pokok

Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

2) Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum

dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

2) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum

dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

3) Penyusunan rencana teknis kegiatan pengawasan dan pembinaan perparkiran di

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan

pasar daerah;

4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;



5) Pelaksanaan pembinaan perparkiran yang dikelola oleh swasta;

6) Pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

7) Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen perubahan

pelaksanaan anggaran (dppa);

8) Pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan

prosedur (sop);

9) Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi);

10)Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

11)Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

12)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas

pokoknya.

4.1.5 Dasar Hukum Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Malang

Parkir merupakan bagian dari moda transportasi lalu lintas dan angkutan jalan untuk itu

dibutuhkan pedoman dan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaannya. Dengan adanya dasar

hukum dan sumber hukum yang jelas maka kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dilindungi oleh

peraturan yang ada. Penyelenggaraan pengelolaan parkir bertujuan untuk meketertiban dan

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu menetapkan pedoman pengelolaan perparkiran di

daerah. Pemerintah kota malang memeliki beberapa dasar hukum dalam penyelenggaraan parkir

tersebut diantaranya:

1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2) Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak

3) Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;



4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

5) Keputusan Pemerintah Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk

Umum;

6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

7) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir;

8) Perda Kota Malang Momor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Secara spesifik Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di kota malang dijelaskan

pada Perda Kota Malang Momor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berisi

tentang pengenaan tariff parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, sedangkan

Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berisi

pengaturan tentang Tempat Parkir, Petak Parkir petugas parkir, rambu parkir, Ijin Usaha Parkir,

pengawasan dan pemeriksaan jasa perparkiran.

4.1.6 Tujuan Pengelolaan Tempat Parkir Di kota Malang

Bedasarkan pedoman persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan Perparkiran

Dinas Perhubungan Kota Malang, pengelolaan tempat parkir bertujuan untuk:

1. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan

sekitar

2. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir

3. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat

parkir



4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mermarkir kendaraannya terhadap

bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

4.1.7 Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir

Ruang lingkup Pengelolaan Tempat Parkir meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-

tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan

tempat parkir di mallmall. Tempat parkir kendaraan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi Semua lahan parkir di

Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak Lahan parkir yang dimiliki dan

dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.

4.1.8 Penetapan Lokasi Tempat Parkir

1. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

a. Memperhatikan rencana umum tata ruang;

b. Analisis dampak lalu lintas apabila diperlukan atau pertimbangan kepentingan lalu

lintas;

c. Memperhatikan kemudahan bagi pengguna jasa;

2. Prosedur dalam penetapan lokasi tempat parkir dengan syarat :

a. Tempat parkir umum yang berada di ruas jalan dan halaman yang berakses langsung

dengan jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir, dinyatakan dengan rambu

parkir danatau marka parkir dan/atau penunjuk tempat parkir.

b. Tempat khusus parkir yang merupakan lahan milik Pemerintah Darah Kota Malang ,

Lokasi Tempat khusus parkir tersebut adalah :



1) halaman perkantoran milik Pemerintah Daerah;

2) lahan milik Pemerintah Daerah di luar halaman pelestarian milik Pemerintah

Daerah

c. Parkir Tepi jalan umum yang berada di tepi ruas jalan umum dan halaman

tempattempat perdagangan atau dipertokoan yang menyatu dengan jalan umum di

wilayah Daerah Kota Malang.

4.1.9 Wewenang Penyelenggaraan Parkir

Wewenang penyelenggaraan parkir yakni Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

Kota Malang dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran dan penertiban,

Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengatur semua

permasalahan mengenai perparkiran di Kota Malang sehingga mengontrol apabila ada

penyalahgunaan lahan parkir bisa diawasi sehingga bisa menarik pendapatan anggaran daerah

khususnya di Kota Malang.

4.1.10 Syarat Penetapan Sudut Parkir

Penetapan sudut parkir pada ruas-ruas jalan harus sesuai pengaturan manajemen lalu

lintas pada ruas jalan dan ditetapkan dalam bentuk marka jalan sehingga bisa diawasi oleh Dinas

yang seharusnya mengawasi masalah parkir resmi maupun ilegal sehingga semua bisa di

kordinasi dengan teratur.

4.1.11 Prosedur Menjadi Koordinator Petugas Parkir

1. Prosedur Untuk menjadi Koordinator Petugas Parkir wajib memiliki Surat Penunjukan

dari Kepala Dinas Perhubungan.



2. Untuk mendapatkan Surat Penunjukan menjadi Koordinator Petugas Parkir seseorang

yang akan menjdi koordinator parkir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala

Dinas Perhubunga.

3. Permohonan dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut

:

a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai Koordinator Petugas

Parkir;

b. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;

c. Menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban

sebagai Petugas Parkir dan Surat Pernyataan Lain yang berkaitan dengan tugas

sebagai Petugas parkir;

e. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah; dan

f. Melampirkan denah lokasi lahan parkir yang direkomendasi pemilik apabila terkait

dengan halaman.

4. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan

administrasi permohonan surat penunjukan diterima dengan lengkap dan benar, maka

Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan surat penunjukan Koordinator Petugas Parkir

atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.

5. Surat penunjukan Koordinator Petugas Parkir berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal diterbitkan dan bisa diperpanjang apabila tidak ada masalah dan tidak

menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan



6. Kepala Dinas Perhubungan dapat mencabut Kartu Tanda Anggota Petugas Parkiratau

Surat Penunjukan Koordinator Petugas Parkir apabila terdapat masalah dan

penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

4.1.12 Prosedur Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas Parkir

1. Permohonan dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai

berikut :

a. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (Fotocopy KTP dan KK)

b. Menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan background merah.

c. Fotocopy surat penunjukan sebagai petugas parkir.

2. Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas

Parkir pada tempat parkir yang ditentukan dengan masa berlaku selama 12 (dua

belas) bulan.

3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mencabut Kartu Tanda Anggota

(KTA) Petugas Parkir apabila terdapat masalah dan penyimpangan dari ketentuan

yang berlaku dalam pelaksanaannya;

4. Koordinator Petugas Parkir bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang

dilakukan oleh Petugas Parkir pada waktu bertugas.

4.1.13 Prosedur Mendapatkan Perizinan Pengelolaan Parkir

1. Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah

a. Petugas Parkir/Pengelola TKP pada halaman kantor milik Pemerintah Daerah harus

mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.

b. Pengelola TKP pada lahan milik Pemerintah Daerah diluar harus mendapatkan surat

penunjukan dari Kepala Dinas Perhubungan.



c. Atas permohonan Kepala Dinas Perhubungan dapat mengabulkan atau menolak

berdasarkan pertimbangan tertentu;

d. Masa berlaku surat penunjukan adalah 1 (satu) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan

dilakukan evaluasi;

e. Berdasarkan hasil evaluasi maka pengelolaan TKP dapat dilanjutkan atau

dihentikan/dicabut surat penunjukan pengelolaannya.

f. Bentuk dan isi surat penunjukan pengelolaan TKP milik Pemerintah Daerah sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Tempat Parkir Khusus Milik Swasta

a. Badan atau orang yang akan mengelola TKP Swasta harus mendapatkan proses

pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan sesuai denganrencana umum tata ruang

analisis dampak lalu lintas(andalalin) dan kemudahan bagi pengguna jasa;

b. Untuk mendapatkan Proses Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1),

pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan dengan persyaratan

administrasi sebagai berikut:

1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan;

2) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;

3) Menyerahkan fotocopy izin mendirikan bangunan (imb);

4) Menyerahkan fotocopy izin gangguan (ho);

5) Menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan atas tanah;

6) Menyerahkan fotocopy nomor pokok wajib pajak (npwp);

7) Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai

pengelola tkp swasta; dan



8) Melampirkan denah lokasi/lay out lahan parkir.

c. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan

administrasi permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas

Perhubungan menerbitkan Izin Usaha Parkir atau jawaban penolakan dengan disertai

alasannya.

d. Masa berlaku izin adalah 1 (satu) tahun.

3. Tempat Parkir Insidentil

a. Badan atau orang yang akan mengelola Tempat Parkir Insidentil harus mendapatkan izin

dari Kepala Dinas Perhubungan;

b. Pengelolaan Tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan

untuk masyarakat/komunitas setempat;

c. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagai berikut :

1) Membuat dan menandatangani surat permohonan izin pengelolaan Tempat Parkir

Insidentil;

2) Mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai

Pengelola Tempat Parkir Insidentil.

d. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dapat

mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.

4. Bebas Parkir

a. Badan atau orang yang akan mengelola Tempat Parkir dengan ketentuan Bebas Parkir

harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Dinas Perhubungan;



b. Pengelolaan Bebas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menyediakan

Rambu Bebas parkir dan Petugasyang ditunjuk pengelola perparkiran;

c. Pengelolaan Bebas Parkir wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah sesuai dengan

kesepakatan;

d. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(3), adalah sebagai berikut :

1) Membuat dan menandatangani surat permohonan izin pengelolaan Bebas Parkir;

2) Mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai

Pengelola bebas parkir;

e. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dapat

mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.

4.1.14 Syarat Kelengkapan Petugas Parkir

1. Petugas Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian

seragam dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Perhubungan.

2. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.

4.1.15 Prosedur Bentuk Pengesahan Dan Pengendalian Karcis

Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis parkir untuk setiap jenis kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud bisa diberi porporasi (penandaan); Bentuk karcis sewa parkir

untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat:

1. Berlogo pemerintah kota malang

2. Nomor seri dan nilai nominal



3. Warna karcis parkir;

4. Nomor kendaraan.

4.1.16 Prosedur Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi

1. Kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan dari suatu kegiatan Parkir:

a. Tepi Jalan Umum (TJU) dan atau Khusus karena adanya unsur kesengajaan atau

kelalaian dari Petugas Parkir yang dibuktikan dari hasil penyelidikan dari pihak

Kepolisian menjadi tanggung jawab juru parkir dan koordinator.

b. Bebas Parkir karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari Petugas Parkir

yang dibuktikan dari hasil penyelidikan dari pihak Kepolisian menjadi tanggung

jawab Pengelola Parkir.

c. Besaran ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan ditentukan sebesar nilai atas

kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut;

2. Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang atau rusak, diatur

sebagai berikut :

1.Pengguna jasa parkir mengadukan kepada juru parkir dan atau petugas parkir bahwa

telah terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan :

1) Karcis parkir pada saat kejadian/kecuali Tempat Bebas Parkir;

2) Identitas pengguna jasa parkir; dan

3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor.

2.Dilakukan musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Petugas Parkir dan atau

petugas parkir untuk menyelesaikan ganti rugi kehilangan.



3.Apabila musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Petugas Parkir dan atau

petugas parkir tidak mencapai kata sepakat, maka Pengguna jasa parkir melaporkan

kepada Dinas Perhubungan.

4. Dinas Perhubungan memfasilitasi musyawarah antara Petugas Parkir dan atau

pengguna jasa parkir.

5. Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka pengguna jasa parkir

dapat menempuh dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

4.1.17 Syarat Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan Restribusi Parkir

1. Pemungutan Restribusi Parkir yang bersifat Khusus dan Umum yang dilakukan setiap

hari oleh Petugas yang dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang;

2. Pemungutan Restribusi Parkir yang bersifat Insidentil kepada Petugas Parkir, petugas

harus memiliki Surat Tugas sebagai pemungut yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan

Kota Malang;

3. Sistem pemungutan sesuai target dan diberikan karcis parkir.

4.1.18 Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi Pengelola Perparkiran

Kewajiban, larangan dan sanksi pengelola perparkiran terdiri dari :

1. Kewajiban dalam Pengelola Perparkiran yaitu :

a. Menjaga kebersihan di lingkungan perparkiran

b. Menata dan mengatur kendaraan yang mempergunakan jasa perparkiran;

c. Menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir;

d. Merobek setiap karcis parkir yang telah digunakan;



e. Menggunakan/mengedarkan karcis parkir resmi;

f. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Larangan dalam Pengelola Perparkiran yaitu :

a. Menetapkan dan menjual karcis parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain.

c. Memberikan karcis parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara

berulangulang kepada pengguna tempat parkir.

d. Menjual dan memindahtangankan kepada orang lain tanpa ijin atau persetujuan Dinas

Perhubungan Kota Malang;

3. Sanksi dalam pengelola perpakiran yaitu :

a. Peringatan secara Lisan

b. Teguran Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali,

c. Tindak Pidana Ringan (Tipiring);

d. Pencabutan Surat Penunjukan dan KTA (Kartu Tanda Anggota)

e. Penghentian kegiatan Perparkiran;

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Tatakelola Parkir Dan Retribusi Parkir Berdasarkan Model Grindel

yang meliputi:

4.2.1.1 Content Of Policy

Content of Policy menurut Grindle mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).



Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu

implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam

pelaksanaannya pasti melibatkan banyak keepentingan, dan sejauhmana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin

diketahui lebih lanjut.

2. Type of Benefits (Tipe manfaat)

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak

positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebjakan yang hendak dilaksanakan sebagi

contoh masyarakat masih banyak yang menggunakan lahan parkir tidak resmi dibandingkan

dengan lahan resmi, berarti sosialisasi msalah perparkiran masih belum maksimal karna

belum dipahai efek apabila mereka parkir di tempat yang resmi.

3. Extent of Change Envisions (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy

yang ingin dijelaskan pada hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan

harus mempunyai usaha skala yang jelas dalam artian Dinas Perhubungan harus mempunyai

patokan seberapa efektif kebijkan yang dikelarkan dan dijalani di masyarakat.

4.Site of Decision Making (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam

pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak

pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dalam artian

yaitu Dinas Perhubungan harus merangkul semua pemangku kentingan dalam urusan parkir

dikarnakan lebih efektif prosesnya.



5.Program Implementer (Pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya

pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan,

ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini, pengawasan juga sangat

penting dalam hal pelaksaan program dikarnakan proses pelaksaan kalau tidak diawasi

dengan baik akan menimbulkan banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dalam hal ini

mengenai perparkiran.

6.Resources Committed (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang

mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, dalam hal ini Dinas Perhubungan

harus lebih bisa bekerjasama baik dengan pihak kepolisian agar bisa lebih mengawasi prihal

parkir liar di khususnya Kota Malang.

4.2.1.2 Context Of Implementation

Menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi

kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi

kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai contoh, lahan parkir liar di

Kota Malang masih sangat terlihat belum maksimal penanganannya, dalam hal ini berbanding

terbalik dengan tingkat kendaraan yang sangat tinggi akan hal memarkirkan kendaraanya di

tempat resmi.

1.Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Dalam tata kelola parkir dan retribusi parkir, kebijakan yang dipengaruhi adalah bangunan,

aplikasi struktur, dan sistem penjadwalan yang telah ada. Rancang bangun pada program beserta



perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas,

penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu. Aplikasi stuktur merupakan

pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta

sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat. Sistem penjadwalan dibangun dengan

tujuan memonitoring dan mengawasi sarana-sarana agar tepat guna serta mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan. Unsur-unsur implementasi kebijakan publik tersebut merupakan program

perencanaan dan kelompok target.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat hasil wawancara dari karyawan Dinas

Perhubungan Kota Malang yang sesuai, yaitu:

“Biasanya jika bangunan bagus, tarif yang ditetapkan ya naik. Setiap ada yang istimewa
pada suatu bangunan, tarif parkir yang ditetapkan akan berbeda-beda, padahal dari kami
selaku Dinas Perhubungan tidak pernah memberikan peraturan seperti itu, penentuan tarif
harus sesuai yang telah ditentukan oleh UU. Namun banyak oknum yang menjadikan
bangunan dan segala aktiftas gedung untuk menaikkan tarif parkir.”

Penjelasan dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola parkir dapat

mempengaruhi berbagai aspek termasuk penentuan tarif yang ada.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka segala faktor penghambat

harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya

ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual

maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya

pemerintah untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan

pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan

publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Hasil wawancara yang dilakukan pada

salah satu karyawan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

“Ya semoga hambatan-hambatan seperti pemungutan tarif liar di area parkir dapat
diminalisir, karna kami juga tidak bisa pantau satu persatu. Harus ada kebjiakan dari



pemerintah pusat juga dan harus ada kesadaran dari masyarakatnya untuk tidak
sembarang memberi uang parkir.”

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya faktor atau unit

organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang kompleks, baik faktor yang bersifat individual maupun faktor yang bersifat

organisasional, dan masing-masing faktor yang berpengaruh tersebut juga saling berinteraksi

satu sama lain.

Grindle memberikan suatu pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa

secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan

tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh

karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana

sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengn harapan sampai pada tujuan yang

diinginkan.

2. Jenis Manfaat yang dihasilkan

Sebelum ditetapkan Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

yaitu dengan menempatkan juru parkir di lokasi dan melakukan pemungutan kepada pengguna

jasa parkir dengan menggunakan karcis parkir sebagai bukti penerimaan juru parkir, kemudian

disetorkan ke Dinas Perhubungan. Sistem pemungutan yang lama ini sangat rawan dengan

kecurangan seperti juru parkir tidak menyetorkan pendapatan parkir sesuai dengan yang

diperoleh atau pengguna jasa parkir berusaha menghindari juru parkir yang ada di lokasi parkir.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala Dinas Perhubungan:

“Untuk parkir yang legal biasanya kami memasang tarif yang harus diselesaikan,
istilahnya setoran. Tapi kadang banyak oknum dari tukang parkir itu nakal, kan dapatnya
pasti lebih ya, itu masih diambil bebrapa. Padahal dari kami juga pasti ada komisi.”

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara salah satu tukang parkir:



“Ya namanya menyambung hidup, kadang sudah dapat tapi ya masih kurang. Tidak
terlalu sering tapi sesekali kalo kami rasa kurang ya kami ambil beberapa untuk sekedar
makan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek manfaat yang

dihasilkan bagi pekerja tukang parkir maish belum sesuai dengan kebutuhan sehingga

mendorong tukang parkir legal sekalipun untuk sedikit melakukan kecurangan.

Hal ini dikarenakan pemungutan dengan sistem yang lama menggunakan karcis

bernominal sebagai bentuk target yang ditetapkan kepada juru parkir. Selain itu, mengingat

pertumbuhan sektor swasta yang berkembang di kota Malang sehingga memungkinkan

tersedianya jasa layanan parkir oleh pihak swasta dan semakin bertambahnya pengguna

kendaraan bermotor, pendapatan dari parkir di kota Malang dapat dioptimalkan lagi.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam penerapan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Malang, tentunya melibatkan

beberapa leding sektor yang menangani dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi dari beberapa

kegiatan di Pemerintahan. Bidang Parkir, merupakan unit pelaksana kegiatan perparkiran yang

langsung dibawah Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan lalu lintas dan kendaraan.

Dimana Bidang perparkiran mempunyai fungsi yakni :

(1) Perencanaan Teknis Oprasional

(2) Pelaksanaan Teknis Oprasional

(3) Evaluasi Perencanaan dan pelaksanaan Teknis Oprasional serta pelaporan

(4) Pelaksanaan dibidang teknis dibidang pengelolan perparkiran

(5) Pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta pelaksanaan

pemungutan pendapatan daerah.



(Perda No. 3 Tahun 2015)

Bidang Parkir melaksanakan tugas teknis oprasional dinas di bidang Perparkiran bekerja

sama dan saling berkordinasi dengan Dinas perhubungan sebagai Induk organisasi, oleh sebab

itu sebagai Unit Organisasi yang mandiri dari sebuah Dinas, Bidang Parkir memiliki struktur

Organisasi tersendiri, perencanaan serta evaluasi teknis oprasional di bidang perparkiran. Hal ini

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh narasumber yaitu :

“Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari
proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara
luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang dimana berbagai aktor, organisasi,
prosedur dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program–program. Jadi disini kebijakannya
punya tujuan bahwa ada hal yang positif atas adanya peraturan ini “

Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwasanya implementasi dari sebuah kebijakan

mencakup berbagai unsur dan faktor yang lainnya diantaranya, Implementor, sarana dan

prasarana, organisasi, prosedur serta cara dan tehnik serta strategi yang terencana, dimana unit

atau organisasi dan masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut saling

berkordinasi, komunikasi dengan baik serta terlaksananya dengan baik tujuan dari kebijakan

yang telah di tetapkan.

Dalam hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa adanya sebuah peraturan

daerah menjadikat derajat ukur dama mencapai perubahan lebih baik khususnya dalam hal tata

cara retribusi parkir di jalan umum Kota Malang. Selanjutnya, penelitian ini akan melihat sejauh

mana implementasi kebijakan perparkiran telah dilakukan di tingkat Organisasi dan di lapangan

(masyarakat). Dimana Penelitian ini pula melihat sejauh mana manfaat auran daerah mengenai

pemungutan retribusi dilakukan .

Pemerintah Kota Malang dalam melakukan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi

Parkir Berpedoman pada Peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan, dimana kebijakan



aturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan dan batasan dalam pelaksanaaan kegiatan

pemungutan retribusi parkir di Kota Malang. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara berikut

ini :

“Ada Perda tahun 2015 kemarin itu jadi pedoman umum dalam pelaksanaan retribusi
parkir umum. Jadi jumlah yang ditarik juga tidak sembarangan ada tarifnya khusus beda
juga mobil, motor, angkutan umum maupun angkutan lainnya”

Kebijakan Pemerintah Kota Malang, yang berkaitan dengan penyelenggraan kegiatan di

tepi jalan umum yang menyangkut pemungutan retribusi parkir, tidak terlepas dari tujuan dan

cita-cita dari program Pemerintah Kota Malang sendiri untuk menciptakan Kota yang bersih,

indah nyaman. Dalam hal ini nyaman membuat warga Malang menikmati segala sarana

prasarana serta retribusi yang diberlakukan. Dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau tarifnya jelas dan retribusi manfaatnya jelas kan jadi enak juga perubahan yang
terjadi. Masyarakat jadi lebih nyaman nah inilah yang diinginkan dari pemerintah sendiri.
Masyarakat tidak memiliki rasa enggan untuk mematuhi peraturan apabila semua tariff
disamakan. Makanya jaga-jaga kalau ada parkir legal bisa ditindak. Kan pemerintah sudah
mengeluarkan Perdanya”

Derajat perubahan untuk menciptakan masyarakat Malang hidup nyaman di Kota ini

adalah hal yang sangat diharapkan oleh Pemerintah. Selain itu adanya retribusi umum juga

bermanfaat untuk mendapatkan dan menggali potensi PAD dari sektor tersebut, juga untuk

mewujudkan kenyamanan warga Kota dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan

umum maupun di areal pertokoan yang juga berhubungan dengan pemakaian bahu jalan untuk

tempat parkir kendaraan, pusat keramaian serta menciptakan kenyamanan warga Kota untuk

memarkir kendaraaannya setiap saat.

Kebijakan Pemerintah Malang tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak

terlepas dari permasalahan transportasi dan tata ruang wilayah yang ada di Malang sendiri,



dimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Malang harus dapat memberikan solusi dan

jalan keluar bagi berbagai permasalahan. Adapun dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini :

“Sebenarnya masalah yang muncul itu terlalu banyaknya parkir yang ada di Kota Malang
sendiri. Nah, ini kan harus dirapikan seharusnya selain itu harus ditata ulang sesuai wilayah
kotanya. Nah, disinilah peran dinas Perhubungan sangat bermanfaat. Harapannya apa,
supaya Kebijakan Perda sendiri bisa dilakukan sesuai keinginan masyarakat tanpa
membebankan”

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Malang ini dilakukan setiap hari.

Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Malang seperti yang dikatakan

oleh narasumber sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para
petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat meraka
memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk
menyetor retribusi parkir.Nah hal yang ingin diubah dalam metode itu harus ada
pembagian jobdesk dari dinas perhubungan sendiri untuk membagi mana lokasi parkir
yang harus diawasi”

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani kegiatan khususnya di bidang kendaraan serta penarikan retribusi, melaksanakan

kegiatan pengaturan kendaraan serta pemungutan retribusi dan pajak parkir, dimana retribusi

parkir di kelola khusus oleh Unit Organisasi dari Dinas Perhubungan yakni UPT Perparkiran

Dalam melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang

membantu pihak kepolisian lalu lintas untuk mengatur dan mengurai kemacetan di jalan raya

khususnya di tempat titik-titik jalan yang rawan kemacetan setiap paginya. Dan juga

berkordinasi dengan Bidang parkir untuk menempatkan petugas parkir di jalan yang dianggap

rawan kemacetan.Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini :

“Kami ikut bantu kepolisisan guna untuk kroscek juga mana lahan parkir yang tidak sesuai
biar bisa jadi evaluasi kami. Makanya kenapa hal ini kami lakukan supaya ada perubahan
ke depannya supaya lahan parkir tidak berserakan dimana-mana. Soalnya kan ganggu juga
jalan umum”



Kegiatan penertiban pemungutan retribusi dilakukan oleh organisasi Bidang parkir Kota

Malang, dengan selalu mengadakan evaluasi dan penertiban juru parkir dilapangan melalui

kroscek kepada kepolisian serta turut serta dalam membantu, hal ini selain untuk melakukan

pengawasan langsung di lapangan juga untuk menertibkan kegiatan parkir liar yang ada di

seluruh wilayah Pemerintahan Kota Malang. Hal ini di lakukan sebagai upaya untuk

meningkatkan keamanan, kenyamanan masyarakat serta untuk mendongkrak PAD khususnya

dari sektor Retribusi Parkir. Dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini :

“Tujuan pertama yang diinginkan adalah masyarakat nyaman. Yang kedua ya peningkatan
pendapatan daerah. Nah semuanya berawal dari evaluasi retribusi parkir yang sesuai Perda
No. 3 Tahun 2015 itu”

Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir

wajib dikenakan/ membayar retribusi. Penentuan tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan

jenis kendaraan yang digunakan dengan tujuan bahwa akan ada perubahan atas kebijakan yang

disampaikan pemerintah.

4.Kedudukan Pembuat Kebijakan

Wewenang penyelenggaraan parkir yakni Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

Kota Malang dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran dan penertiban,

Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Secara spesifik Dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di kota malang dijelaskan pada Perda Kota Malang

Momor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berisi tentang pengenaan tarif parkir

dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, sedangkan Perda Kota Malang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berisi pengaturan tentang Tempat Parkir,

Petak Parkir petugas parkir, rambu parkir, Ijin Usaha Parkir, pengawasan dan pemeriksaan jasa

perparkiran. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan narasumber bahwa



“Yang bertugas untuk mengatur kebijakan perpakiran itu Dinas Perhubungan, itu sudah
sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Malang. Jadi dalam Peraturan daerah tersebut sudah
mencakup semuanya tentang perparkiran. Mulai dari pihak penyelenggara, tariff parker,
ijin Usaha parker, rambu parker, petugas parker hingga pengawasan sudah diatur dalam
peraturan daerah.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum wewenang penyelenggaraan perparkiran

yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Selain itu, Peraturan daerah Kota Malang

Nomor 3 Tahun 2015 juga berisi tentang tarif parkir di Kota Malang.

Mengenai kedudukan pembuat kebijakan dan pelaksanaan teknis perparkiran, dijelaskan

oleh Narasumber bahwa

“Dishub adalah dinas yang fokusnya mengenai lalu lintas dan  angkutan, tidak terkecuali
mengenai parkir. Dinas perhubungan yang membuat kebijakan-kebijakan mengenai
perparkiran. Nah, dalam membuat kebijakan tertang perparkiran itu dibagi menjadi 3 seksi,
yakni seksi pendataan, seksi pemungutan, dan seksi pembinaan dan pengawasan.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Narasumber bahwa

“Ada tiga pihak yang membuat kebijakan perparkiran di Dinas Perhubungan, yakni seksi
pendataan, pemungutan, dan pembinaan dan pengawasan. Setelah ketiga piha tersebut
melakukan pertimbangan, selanjutnya langsung dilaporkan ke Kepala Dinas Perhubungan
untuk selanjutnya dilakukan pertimbangan pihak intern. Ketika sudah sepakat, baru kita
melaporkan ke Pemerintah Daerah bagian hukum ya, untuk dipertimbangkan kebijakan
yang kami buat itu tadi.”

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang

merupakan Satuan perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang membidangi retribusi parker. Dinas

Perhubungan sebagai inisiator kebijakan parker sangat mempertimbangkan kebijakan tersebut

dengan pihak internal, kemudian Dinas Perhubungan membawa rancangan kebijakan parkir

kepada bagian hukum Pemerintah Daerah.

Adapun kedudukan pembuat kebijakan dan pelaksanaan teknis dilapangan dilakukan oleh 3

seksi, yaitu:



1.Seksi Pendataan

Seksi pendataan dalam kedudukan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan teknis di

lapangan tidak lepas dari Perda tentang retribusi umum ataupun pengolaan parkir. Seksi

pendataan sendiri pada dasarnya diawali dengan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan program di bidang pendataan, perencanaan pengembangan, penataan dan

pengelolaan perparkiran. hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Untuk membuat kebijakan, tahap awal yang dilakukan oleh seksi pendataan ya
penyusunan terkait rencana diberlakukannya kebijakan parkir nanti dan bagaimana
pelaksanaan program baik dalm bidang pendataan sendiri, pengembangan, penataan, dan
pengeloahan parkir. Dengan penyusunan tersebut diharapkan dapat diketahui gambaran
awal nantinya kebijakan parkir yang akan diberlakukan itu seperti apa, sehingga kita
mengetahui dampak apa saja yang memungkinkan dapat terjadi setelah adanya kebijakan
tersebut dan langkah apa yang harus kita ambil sebagai antisipasi dari adanya kebijakan itu
sendiri.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Narasumber bahwa:

“Langkah awal dalam pembuatan kebijakan adalah penyusunan. Dalam tahap penyusunan
tersebut kita melakukan banyak pertimbangan terkait bagaimana jika kebijakan tersebut
diberlakukan, apa dampak setelah kebijakan tersebut diberlakukan, dan bagaimana
solusinya.”

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pertama pembuatan

kebijakan adalah penyusunan terkait rencana diberlakukannya kebijakan parkir dan bagaimana

pelaksanaan program baik dalam bidang pendataan sendiri, pengembangan, penataan, dan

pengeloahan parkir. Selain itu, tahap penyusunan juga mempertimbangkan terkait bagaimana

setelah diberlakukannya kebijakan, apa dampak setelah diberlakukannya kebijakan, dan

bagaimana antisipasinya.



Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dalm bidang-bidang yang terkait di

dalamnya dapat menjadi tolok ukur berlakunya program itu sendiri, sehingga para pembuat

kebijakan dapat mengantisipasi lebih dini permasalahan yang akan muncul dari adanya kebijakan

dan hal-hal terkait laiinya. Langkah selanjutnya dalam seksi pendataan setelah dilakukannya

penyusunan baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan adalah pelaksanaan pendataan potensi

retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan

pasar daerah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber yang mneyatakan

bahwa:

“Kalau penyusunan sudah dilakukan, baru kita melanjutkan pendataan secara langsung ke
lapangan. Jadi kita survey tempat dan lokasi mana saja yang nantinya akan diberlakukan
retribusi parkir, kecuali tempat parkir yang ada di pasar-pasar daerah. Dengan begitu, kita
dapat menentukan titik titik mana yang memungkinkan dikenai kebijakan tersebut atau
tidak dan dampak dari kebijakan itu sendiri di lokasi setempat. Apakah memang kebijakan
itu memberi manfaat atau malah merugikan bagi pihak-pihak pengguna lokasi tersebut.”

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Narasumber bahwa

“Tahap kedua dalam pembuatan kebijakan adalah pendataan. Pdalam pendataan ini kita
melakukan survey lapangan. Kita melihat langsung dimana tempat yang nantinya
diberlakukan retribusi parker. Dari survey itu kita bisa melihat kira-kira apa dampak
setelah diberlakukan kebijakan.”

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap kedua dalam pembuatan

kebijakan yakni pendataan secara langsung ke lapangan. Dari kegiatan tersebut pembuat

keputusan dapat melakukan pertimbangan terkait di titik mana akan diberlakukan kebijakan, dan

apa dampaknya setelah diberlakukan kebijakan.

Pendataan lokasi tersebut bertujuan agar para pembuat kebijakan dapat

mempertimbangkan terlebih dulu apakah lokasi terkait memang penting diberlakukan kebijakan

parkir atau tidak. Dengan begitu, diharapkan dapat menimalisisr kerugian yang terjadi akibat

adanya kebijakan itu sendiri. Jika memang kerugian dirasa lebih mendominasi daripada manfaat,



para pembuat kebijakan dapat mengatur solusi dari permasalahan tersebut. Sementara jika

pendataan lokasi sudah dilakukan, seksi pendataan selanjutnya mempunyai tugas untuk

penyiapan bahan pelaksanaan kajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran di

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah. Hal

tersebut sebagaimana dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Ya kita melakukan persiapan jika penyusunan dan pendataan lokasi dilakukan. Persiapan
ini mulai dari menyiapkan bahan untuk pelaksanaan program, pengembangan program,
sampai pengelolaan program. Dalam persiapan ini, kita benar-benar sebisa mungkin
menyiapkan hal-hal apa saya yang nantinya akan dibutuhkan dalam kebijakan tersebut,
sehingga dengan adanya persiapan ini diharapkan dapat meminimalisis kesalahan yang
memungkinkan terjadi selama pelaksanaan program tersebut.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditehuai bahwa dalam proses seksi pendataan

kebijakan parkir mencakup 3 poin penting, yaitu: penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan program di bidang pendataan, perencanaan pengembangan, penataan dan

pengelolaan perparkiran; pelaksanaan pendataan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah; dan penyiapan bahan

pelaksanaan kajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum

dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

2.Seksi Pemungutan

Dalam kedudukan pembuat kebijakan, pihak yang mempunyai peran penting di dalamnya

adalah seksi pemungutan. Seksi pemungutan ini menjadi salah satu pihak yang mempunyai andil

besar dalam pelaksanaan program nantinya. Jadinya seksi ini juga tidak bisa dikecualikan untuk

mendapat perhatian besar dari pembuat kebijakan, karena setiap seksi pada dasarnya mempunyai

kedudukan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan sebagai tolok ukur keberhasilan

program itu sendiri.



Adapaun tugas dari seksi pemungutan dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan

beberapa poin penting, pertama adalah penyiapan penyusunan rencana teknis pemungutan

retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan

pasar daerah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang menjelaskan bahwa:

“Penyiapan ini pada dasarya tidak jauh berbeda dengan proses sebelumnya. Hanya saja
tahap ini kite lebih menitikberatkan pada pelaksanaan secara teknis di lapangan nantinya,
sedangkan sebelumya persiapan secara tertulis pelaksanaan program. Jadi, ketika di
lapangan nanti kita sudah mempunyai gambaran dari pendataan awal yang dilakukan baru
kita terjun langsung ke lapangan. Dengan begitu, kita sudah menyiapkan keperluan apa
saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program bukan dalam proses penyusunan
program.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Narasumber bahwa

“Seksi pemungutan bertugas untuk penyiapan penyusunan rencana teknis pemungutan
retribusi parker. Tahap ini lebih dokus ke persiapan teknis di lapangan. Jadi pada tahap ini
akan sebelumnya akan diketahui apa saja yang dibutuhkan dalam lapangan.”

Selanjutnya seksi pemungutan dalam kebijakan yang diberlakukan mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir

kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah, serta pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah. Hal tersebut

sebagaimana hasil wawancara sumber yang meneyatakan bahwa:

“Kalau sudah persiapan...ya kita tinggal aplikasinya. Gimana kebijakan itu kita lakukan di
lapangan. Ini terkait bagaiamana dengan proses pengelolaan fasilitas dan pemungutan
retribusi parkir sendiri. Kan sebelumnya sudah dilakukan survey awal lokasi, jadi kita
tinggal menjaga dan mengolahnya dengan baik, sehingga lokasi tersebut benar-benar
sesuai dengan harapan dan tujuan diberlakukannya kebijakan. Pemungutan retribusi parkir
itu juga kita kelola agar hasil dari retribusi dapat secara jelas diketahui. Aturan
pemungutan itu sendiri juga ditetapkan dalam perda. Jadi kita gak seenaknya mau pasang
tarif berapa. Kita juga mempunyai aturan dalam penentuan tarif itu.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang diberlakukan menuntut

untuk memberikan pengolahan fasilitas dan proses pemungutan retribusi parkir dengan baik dan

benar. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak mempunyai dampak positif daripada dampak



negatifnya. Selanjutnya hasil dari retribusi parkir tersebut dibukukan atau diadministrasikan

sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sebagaiamana hasil wawancara yang mneyatakan bahwa:

“Iyaa...jadi kita mempunyai buku khusus sebagai catatan hasil dari retribusi. Setiap hari
kita akan mempunyai catatan jumlah hasil dari pemungutan retribusi parkir. Pembukuan
tersebut dimaksudkan untuk mengatahui hasil secara lebih terinci dari setiap retribusi yang
dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa seksi pemungutan

mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup penyiapan penyusunan rencana teknis

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di

lingkungan pasar daerah; pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus

parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah; pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;  dan

pelaksanaan pengadministrasian/pembukuan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

Dalam kedudukan pembuat kebijakan, proses pengawan dan pembinaan juga mempunyai

tugas dan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan dari diberlakukannya program. Tugas

tersebut tidak lepas dari program-program sebelumnya, hanya saja seksi ini lebih pada

pengawasan dan pembinaan dari proses-proses sebelumnya. Pengawan sendiri mencakup dengan

penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan dan

pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah;Penyusunan rencana teknis kegiatan pengawasan dan

pembinaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di

lingkungan pasar daerah;Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan



umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah. Hal tersebut

sebagaimana hasil wawancara yang mneyatakan bahwa:

“Kalau pihak pengawasan sendiri tidak lepas dari program yang sudah dilakukan. Jadi
pihak pengawas survey ke lokasi-lokasi yang sudah diberlakukan kebijakan untuk
mengetahui proses pelaksanaan itu sendiri. Apakah dalam pelaksaan tersebut ada masalah
atau hal yang perlu diselesaikan. Bagaimana proses pelaksaan itu. Apakah ada yang perlu
untuk diperbaiki dari proses pelaksaan itu, dan sebagainya. Jadi, seksi pengawas ini
diperuntukkan agar selama pelaksaan program tidak ada kendala yang merugikan. Jikapun
ada dapat diatasi sesegera mungkin.”

Selanjutnya untuk kegiatan pembinaan sendiri terkait dengan pembinaan perparkiran

yang dikelola oleh swasta serta pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah. Hal tersebut

sebagaimana hasil wawancara yang mneyatakan bahwa:

“Kalau untuk pembinaan itu artinya para pelaku kebijakan khususnya pihak-pihak swasta
diberikan pengarahan agar adanya kebijakan tidak menjadi pemicu munculnya dampak
yang lebih serius bagi pihak-pihak terkait. Pembinaan juga dilakukan pada pelaksana
penertiban retribusi parkir baik di tepi jalan umum atau tempat khusus yang sudah
ditentukan kecuali area parkir di lingkungan pasar daerah. Pembinaan ini agar para pelaku
pemungutan lebih memahami apa yang seharusnya dilakukan selama pelaksanaan
program.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa seksi pengawasan dan

pembinaan mencakup beberapa poin penting yaitu: penyiapan bahan penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan program di bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah,

Penyusunan rencana teknis kegiatan pengawasan dan pembinaan perparkiran di tepi jalan umum

dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;Pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali

areal parkir di lingkungan pasar daerah, pembinaan perparkiran yang dikelola oleh swasta; serta



pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir

kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

1. Pelaksana program

Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, yang mana dalam membahas

penerapan dari pada kebijakan perparkiran di wilayah Kota Malang yang secara jelas tercantum

dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Malang,

maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari pada kebijakan

perparkiran di Kota Malang serta hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada

kebijakan tersebut

2. Pembinaan petugas

Dalam kegiatan Dinas Perhubungan Kota Malang tentang pembinaan juru parkir sekota

Malang, Walikota Malang Ir. Anton menyampaikan, bahwa para anggota juru parkir harus

mematuhi program yang telah dibuat. Dengan tidak menaikkan harga parkir yang telah di

sepakati yaitu senilai 2000 rupiah. Dan tidak melakukan pungutan liar (pungli), karena hal

tersebut yang masih menjadi salah satu masalah yang di keluhkan warga malang terhadap

Pemerintah Kota.

Selanjutnya Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tigor Nainggolan juga menyampaikan

bahwa para juru parkir harus menjaga lahan parkir mereka dengan waspada. Seperti jika ada

oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar terhadap warga Malang di dalam

wilayah mereka, juru parkir diharapkan mampu untuk menghentikan oknum tersebut. Serta lahan

yang digunakan untuk menjadi tempat perparkiran agar tidak mengganggu akses lain, seperti

memakan separuh jalan raya atau memakai trotoar untuk tempat parkir. Hal tersebut sesuai

dengan hasil wawancara berikut.



“Kita tekankan pada juru parkir resmi yang telah mengajukan permohonon untuk tertib
mengawasi lahan parkir dan area yang ada disekitarnya. Bahkan kita tekankan pada mereka
untuk melakukan pelaporan agar petugas dishub melakukan penertiban.”

Selanjutnya Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tigor Nainggolan juga mengingatkan para

juru parkir untuk selalu menjaga kebersihan lahan parkir mereka, dengan contoh tidak

membuang sampah bekas karcis parkir sembarangan. Juru parkir di harapkan dapat menyiapkan

wadah/kantong plastik untuk mengumpulkan sisa karcis dan dibuang di tempat sampah. Dalam

melakukan pelayanan Abah Anton juga mengarahkan agar para juru parkir memberikan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat kota Malang, dengan selalu ramah dan sigap untuk

membantu mengeluarkan kendaraan dan juga membantu menyebrang. Karena dengan

memberikan pelayanan yang baik masyarakat akan merasa puas dan memberikan tip/memberi

uang tambahan pada juru parkir tanpa di minta. Hal tersebut juga sesui dengan hasil wawancara

dengan Selanjutnya Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tigor Nainggolan sebagai berikut:

“Kita melakukan pembinaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan parkir. Tidak
hanya menarik retribusi parkir saja. Tetapi petugas kita bina untuk sigab dalam melayani
pengendara yang memarkirkan kendaraanya dengan membantu mengeluarkan, membantu
menyeberangkan, mengatur lalu lintas yang ada.”

Selanjutnya Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tigor Nainggolan juga memberikan

peringatan tegas kepada para juru parkir, jika juru parkir tidak dapat membantu program

pemerintah maka Dinas perhubungan melalui bidang perparkiran akan mencoba untuk

menerapkan free parking dan E-Parking seperti di kota-kota besar lainnya. Tetapi hal tersebut

masih memikirkan kebutuhan juru parkir yang telah bertahun-tahun mengabdi di kota Malang,

dengan syarat para juru parkir memberikan pelayanan sebaik mungkin pada warga kota Malang.

Dalam program pembinaan tersebut yang juga menekankan kepada pentingnya kepuasan

masyarakat dalam hal jasa perparkiran di Kota Malang  Dinas perhubungan selalu mengingatkan

untuk selalu mendukung kebijakan yang telah berlaku. Karena jika masyarakat kota Malang



menilai para juru parkir tidak ada perubahan yang lebih baik maka mayarakat akan

menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pemerintah kota, yang pada akhirnya menindak

juru parkir dan membuat kebijakan parkir yang baru. Sebelum hal tersebut terjadi juru parkir

diharapkan dapat menjaga pekerjaann mereka dengan baik.

3.Pengelolaan sarana prasarana dan lahan parkir

Pengelolaan parker diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai

kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk

meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian

parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Pelayanan retribusi pakir di tepi jalan umum adalah dengan melakukan penyediaan tempat yang

sesuai dengan peraturan yang ada, namun pelayanan parkir di tepi jalan umumnya adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir.

Petugas Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian

seragam dan perlengkapan lainnya seperti peluit, Cone/ tanda parkir, yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya menjadi

tanggung jawab sepenuhnya pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Hal ini

sesuai dengan kutipan wawancara dengan narasumber:

“Kalau untuk lahan parkir, pihak dari pemerintah sudah memebrikan lokasi atau tempat
untuk dijadikan lahan parkir, dimana lokasi yang diberikan merupakan lokasi yang cukup
untuk menampung parkiran, untuk penjaga parkir yang sudah mendapatkan izin dari
pemerintah diberlakukan untuk menggunakan seragam parkir yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah, dan masih terdapat jasa untuk lahan parkir untuk berapa persen kepada
pemerintah”

Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara narasumber 2 seperti berikut:

“Ya disini dari pihak pemerintah sudah memberikan lahan parkir yang dapat mereka gunakan
untuk tempat parkir. Dan lahan parkir yang diberikan oleh pemerintah penjaga parkir juga harus
mengikuti peraturan dari pemerintah, namun banyak penjaga parkir yang mulai melanggar



peraturan yang diberikan oleh pemerintah, dimana mulai menggunakan lahan parkir
sembarangan dan tidak menggunakan seragam parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah”

Pengelolaan lahan sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh pemerintah ada

beberapa penjaga parkir yang mematuhui peraturan pemerintah dalam menggunakan lahan

parkir, juga menggunakan seragam parkir dan memebrikan berapa persen sebagai lahan parkir

terhadap pemerintah. Namun masih banyak penjaga parkir yang memanfaatkan lahan sembarang

yang digunakan sebagai lahan parkir dan tidak menggunakan seragam maupun tidak mematuhi

peraturan pemerintahan terhadap lahan parkir.

4.Pengelolaan Coordinator Perparkiran

Pengelolaan coordinator parkir sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan untuk

menjadi coordinator petugas parkir wajib memiliki izin surat dari Kepala Dinas Perhubungan

yang berisi tentang izin penggunaan lahan parkir. Untuk mendapatkan surat izin penggunaan

lahan parkir, dimana seorang yang menjadi coordinator wajib mengajukan surat permohonan

kepada Kepala Dinas Perhubungan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan

Narasumber seperti berikut:

“Iya kami sudah menerapkan peraturan untuk surat izin penggunaan lahan parkir, dimana setiap
coordinator harus bertanggung jawab terhadap kawasan lahan parkir yang akan digunakan, untuk
mengajuan surat izin parkir coordinator dapat mengambil di Kepala Dinas Perhubungan.”

Surat izin lahan parkir memiliki masa berlaku, dimana masa berlaku yang diberikan oleh

dinas perhubungan selama 12 bulan dari sejak tanggal diterbitkannya dan surat izin yang sudah

dikeluarkan dapat diperpanjang lagi apabila tidak ada masalah dan penyimpangan selama

penggunaannya. Hal ini seprti kutipan wawancara sepeti berikut:

“Iya pemerintah menetapkan surat izin untuk penggunaan lahan parkir dan terdapat masa berlaku
dalam penggunaan suratanya, namun untuk meminta surat izin dalam penggunaan lahan parkir
memiliki banyak kesulitan saat melakukan pengajuan”



Setiap penggunaan lahan untuk tempat parkir dari Koordinator harus mengajukan surat

izin penggunaan lahan parkir kepada Dinas Perhubungan. Dan masa berlaku selama 1 tahun, jika

tidak ada permasalahan dalam penggunaan lahan parkir maka dapat dilakukan perpanjangan

untuk surat izin.

Prosedur bentuk pengesahan dan pengendalian karcis merupakan pengendalian dan

pengawasan yang digunakan untuk keamanan kendaraan. Maka dengan menggunakan karci

parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor. Dimana lembaran karcis yang digunakan memiliki

jenis dan ciri-ciri dari pemerintah. Karcis harus terdapa logo pemerintahan  Kota Malang,

terdapat nomer seri dan nilai nomil serta warna karcis yang digunakan memiliki warna yang

sudah ditentukan oleh pemerintah.

Prosedur dan tata cara dalam penyelesaian ganti rugi untuk kerusakan atau kehilangan

kendaraan yang diakibatkan dari suatu kegiatan pakir. Dimana dengan penggunaan lahan parkir

yang berada di pinggir jalan atau Tepi Jalan Umum (TJU) dan terdapat kehilangan dari

kendaraan bermotor yang diakibatkan kesengajaan atau kelalian merupakan tanggung jawab dari

penjaga parkir. Bebas pakir dari kelalian penjaga parkir akan dilakukan penyelidikan oleh tim

kepolisian dan jika ditemukan adanya unsure kesengajangan dan kelalian terhadap kehilangan

kendaraan bermotor maka menjadi tanggung jawab pejaga pakir, dan untuk masalah ganti rugi

atas kerusakan atau kehilangan akan disesuaikan denga nilai kerusakan atau kehilangan dari

kendaraan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara seperti berikut:

“Ya disini untuk masalah ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan dari kendaraan
yang ada dilahan pakir, maka dari pihak kepolian dan perhubungan akan melakukan
pnyelidian sesuai dengan prosedur yang ada, dan jika dari tim kepolisian menemukan
kehilangan kendaraan bermotor yang diakibatkan dari kelalaian dan ada unsure
kesengajaan dari penjaga parkir maka masalah kehilangan akan menjadi tanggung jawab
penjaga parkir, dan untuk masalah nilai ganti rugi kami menyesuaikan dengan nilai
kerusaaan dan kondisi maupun jenis kendaraan yang hilang”



Prosedur tata cara dalam penyelesaian ganti rugi yang akan dilakukan oleh dinas

perhubungan dan tim kepolian jika terhadi kehilangan atau kerusaan kendaraan bermotor di

lahan parkir. Dimana akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan jika dari hasil

penyelidikan ditemukan kelalaian dan unsure kesengajaan dari kehilangan maupun kerusakan

maka akan menjadi tanggung jawab penjaga parkir. Untuk proses penyelesaian ganti rugi

terhadap kendaraan yang hilang atau rusak seperti diungkapkan oleh narasumber seperti berikut:

“Untuk proses pelaporan dimana juru parkir melakukan pelaporan bahwa terdapat
kehilangan kendaraan, dimana untuk proses tata cara dalam ganti rugi dengan
menggunakan penunjukkan karcis parkir pada saat kejadian, penunjukkan identitas
pengguunaan jasa parkir, dan menunjukkan bukti STNK kendaraan, setelah itu akan
dilakukan musyawarah untuk penyelesaiannya.”

Hal ini juga diungkapkan oleh narasumber lain seperti kutipan berikut:

“Iya jika kehilangan kendaraan atau kerusakan dilahan parkir yang memiliki izin dari
pemerintah aka ada proses ganti rugi namun jika berada dilahan parkir yang berada di
bebas pakir tidak adakan mendapatkan ganti rugi”

Dinas perhubungan meberikan fasilitas untuk tata cara ganti rugi pada kendaraan yang

hilang dimana dinas perhubungan memebrikan kesepakatan untuk melakukan msuyawarah

antara petugas parkir dan pengguna jasa parkir bagaimana kesepakatan dalam penyelesaian

kehilangan.

“Proses dalam pemungutan retribusi parkir juga disesuai dengan surat tugas yang
dikeluarkan oleh dinas perhubungan, dimana masing-masing petugas parkir harus
memiliki surat izin parkir”

Syarat untuk pemungutan dan tata cara dalam melakukan pemungutan restribusi Parkir

Petugas melengkapi semua data yang ada dari surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang. Dimana proses pemungutan retribusi parkir yang bersifat incidental

petugas parkir harus memiliki surat tugas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

5.Pengelolaan Pendapatan Parkir



Pengelolaan pendapatan parkir Kota Malang merupakan sebuah upaya bagaimana

pendapatan parkir yang bersumber dari retribusi parkir di kumpulkan atau di terima secara

maksimal yang selanjutnya pendapatn tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang

potensial dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 3 tahun 2015 besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai

berikut :1

a. Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

d. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam pelaksanaannya dilapangan pendapatan parkir diperoleh dari penyetoran hasil

pemungutan restribusi parkir yang bersifat khusus dan umum yang dilakukan setiap hari oleh

petugas yang dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang. Pemungutan Restribusi Parkir yang bersifat Insidentil kepada Petugas Parkir, petugas

harus memiliki Surat tugas sebagai pemungut yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang. Sistem pemungutan sesuai target dan diberikan karcis parkir.

Dalam kajian kami terhadap salah satu jenis retribusi yang berupa, retribusi jasa parkir

tepi jalan umum kami menemukan penyediaan jasa parkir tepi jalan umum banyak memiliki

permasalahan sebagai berikut:

1) Realitas pemungutan parkir berjalan atas kehendak petugas parkir, tidak berdasarkan

dengan ketentuan yang berlaku, di lapangan, praktek pemungutan retribusi parkir oleh

jukir tidak disertai dengan karcis sebagaimana telah disebutkan dalam ketetapan perda

1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Lampiran III. Tarif Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum



nomor 3 tahun 2015. Para jukir memungut tanpa mengeluarkan karcis yang sah, namun

besaran pungutan sama dengan dengan ketentuan  yakni Rp. 2.000 untuk pengendara

sepeda motor.

2) Lahan Parkir yang di kelola dan dimanfaatkan oleh sindikat, dibeberpa tempat lahan yang

seharusnya dikelola oleh pemerintah muncul organisasi-organisasi yang memanfaatkan

lahan tersebut untuk mengelola parkir, misalnya paguyuban, karang taruna, keluarahan.

Masing-masing mengatasnamakan kelompok untuk mengelola parkir. Selain itu petugas

parkir tidak hanya mengelola lahan parkir sebagai tempat untuk memungut retribusi

parkir, melainkan untuk kepentingan bisnis lain seperti penginapan kendaraan yang ada di

deretan sepanjang stasiun kota baru. Si tukang parkir mengaku setiap harinya meraup ke

untungan 50 ribu atas pendapatan kotor sebesar 600/700 ribu untuk 3000 mobil dan 5000

motor inap. dalam hal ini jelas ada pemanfaatan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh

sindikat.

3) Lahan parkir bukan milik dishub, tapi ada praktek jual beli lahan. Realitasnya retribusi

parkir jadi satu bisnis yang dimanfaatkan oleh sindikat. Sebagai contohnya lahan parkir

dijual oleh segelintir orang kepada sindikat. Sindikat ini melakukan kerjasama dengan

oknum di dinas perhubungan yang kemudian pihak dinas perhubungan mengeluarkan izin

pengelolaan parkir. Hal ini yang kemudian hasil retribusinya tidak menyumbang

kenaikan PAD Kota Malang.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan

managemen parkir di tepi jalan umum tidak dilelola dengan baik. Alhasil tempat-tempat yang

seharusnya menyumbang pendapatan asli daerah terhambat karena lemahnya kinerja dan kontrol



pemerintah. Berikut hasil pemetaan kasar yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch

(MCW).

Sumber BPS menyebutkan untuk jumlah kendaraan roda dua milik warga malang ada

411.568 unit. Jumlah kendaraan roda empat ada 80.988 unit. Apabila kita hitung kasar

katakanlah separuh kendaraan bermotor yang melakukan parkir setiap harinya.

(Apabila kita hitung rata-rata di kota Malang ada 200.000 kendaraan roda dua yang parkir

di kota Malang dengan membayar Rp. 2.000 per hari ke Pemerintah Kota, maka untuk 1 kali

parkir total dana yang dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 400.000.000 per-hari,

12.000.000.000 per Bulan dan 144.000.000.000 per-tahun)

Tabel 4.1 Pendapatan Retribusi Parkir Roda Dua:

Jumlah
Kendaraan

Parkir Per-Hari

Bayar
Parkir

Total Pendapatan
perhari

Total Pendapatan
Per-Bulan

Total Pendapatan
Per-Tahun

Rp.200.000 Rp. 2.000 Rp.400.000.000 Rp.12.000.000.000 Rp. 144.000.000.000

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

(Untuk kendaraan roda empat katakanlah 40.000 yang parkir di kota Malang dengan

membayar Rp. 5.000 per hari ke Pemerintah Kota, maka untuk 1 kali parkir total dana yang

dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 200.000.000 per-hari, 6.000.000.000 per Bulan dan

72.000.000.000 per-tahun)

Tabel 4.2 Pendapatan Retribusi Parkir Roda Empat:

Jumlah
Kendaraan
Parkir Per-
Hari

Bayar
Parkir

Total
Pendapatan
perhari

Total Pendapatan
Per-Bulan

Total Pendapatan
Per-Tahun



Rp.40.000 Rp. 5.000 Rp.200.000.000 Rp.6.000.000.000 Rp. 72.000.000.000

Sumber: Dinas perhubungan Kota Malang

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Seperti yang tergambar diatas, total secara keseluruhan baik pengguna roda dua maupun

roda empat pendapatan pada sektor retribusi parkir mencapai 216 M.  Untuk pemetaan

pendapatan parkir berdasarkan jumlah setoran dilakukan dengan cara yaitu Sumber Dishub

menyebutkan untuk lokasi parkir di kota Malang ada 600 titik.

(Apabila kita hitung rata-rata setiap abang pakir setor Rp. 50.000 per hari ke Pemerintah

Kota, maka apabila diasumsikan ada 600 lahan parkir di Kota Malang, total seluruh dana yang

dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 30.000.000 per-hari, 900.000.000 per Bulan dan

10.000.000.000 per-tahun)2

Tabel 4.3 Pemetaan parkir berdasarkan jumlah setoran

Jumlah Setoran
Per-Hari

Jumlah Lahan
Parkir

Total Setoran
Perhari

Total Setoran
Per-Bulan

Total Setoran Per-
Tahun

Rp.50.000/satu
lahan Parkir

600 Lahan
Parkir

Rp.30.000.000 Rp.900.000.000 Rp. 10.800.000.000

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

(Sewa menyewa pengakuan tentang sewa lahan yang dari senilai 10 Juta hingga 200 Juta.

Penyewaan yang hanya menyotor pada oknum Pemerintah Kota, tanpa ada surat dan izin apapun,

kemudian si penyewa lahan sudah bisa menggunakan lahan tersebut sebagai lahan parkir.

Apabila mengikuti data interview dengan salah satu juru parkir, dengan diambil rata-rata setiap

2 Hasil riset investigative tahun 2017 kepada beberapa Jukir di Kota Malang. Pengakuan diambil dari
salah seorang jukir yang bekerja ke pemilik lahan yang telah menyewa lahan dan melakukan kerjasama
dengan oknum di dishub



lahan parkir menyewa senilai 30 juta, katakanlah di Kota Malang ada 100 lahan parkir, maka

setoran dana penyewaan yang akan diterima oleh Pemkot senilai 300 juta rupiah)

Tabel 4.4 Perkiran pendapatan per lahan parkir

Jumlah Lahan Parkir Rata-rata Setoran Jumlah Total setoran

100 30 Juta/per 1 lahan parkir 300.0000.000

Jika mengacu pada gambaran ini, maka sangat nampak bahwa retribusi parkir tepi jalan

umum sebagai salah satu jenis retribusi yang akan menyumbang PAD Kota Malang, dan hal ini

tidak seharusnya menjadi alasan tarif parkir harus naik. Karna kenaikan tarif parkir tidak

diperlukan jika managemen dikelola secara professional. Pemetaan pedapatan parkir berdasarkan

jumlah juru parkir Sumber Dishub menyebutkan untuk juru parkir resmi di kota Malang ada

6000 orang.

(Apabila kita hitung rata-rata setiap petugas pakir setor Rp. 50.000 per hari ke

Pemerintah Kota, maka apabila ada 6000 petugas parkir di Kota Malang, total seluruh dana yang

dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 300.000.000 per-hari, 9.000.000.000 per bulan dan

108.000.000.000 per-tahun)3

Tabel 4.5 Pemetaan parkir berdasarkan jumlah juru parkir

Jumlah Setoran
Per-Hari

Jumlah Lahan
Parkir

Total Setoran
Perhari

Total Setoran
Per-Bulan

Total Setoran Per-
Tahun

Rp.50.000/Per
satu lahan Parkir

600Lahan
Parkir

Rp.30.000.000 Rp.900.000.000 Rp. 108.000.000.000

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

3 Hasil riset investigative tahun 2017 kepada beberapa Jukir di Kota Malang. Pengakuan diambil dari
salah seorang jukir yang bekerja ke pemilik lahan yang telah menyewa lahan dan melakukan kerjasama
dengan oknum di dishub



Dengan potensi asumsi pendapatan pada sektor retribusi parkir dengan total ratusan

miliyar, dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 7 miliar. Maka

perbandingannya sangat jauh jadi wajar kalo pemerintah Kota Malang lebih memperhatikan lagi

masalah perparkiran karna sangat menunjang dari segi pendapatan daerah.

6. Operasi Penertiban Parkir

Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian mengadakan operasi bersama

penertiban Parkir di Wilayah Kota Malang, Operasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan

ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan sebagai tindaklanjut dari laporan/pengaduan masyarakat

mengenai pelanggaran perparkiran. Maraknya paikir liar di Kota Malang menyebabkan

ketidaknyamanan tersendiri bagi masyarakat oleh karena itu berbagai elemen dari masyarakat

mengadakan inisiatif untuk melapor kepada Pemkot Malang. Wali Kota Malang yang akrab

disapa Abah Anton ini menekankan dan menginstruksikan agar segera melaksanakan operasi

penetiban parkir dikota Malang. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemkot Malang

adalah dengan melakukan operasi gabungan untuk penertiban parkir yang terdiri dari unsur

Dishub, Satpol PP, Polres Malang Kota dan TNI yang  mulai pada hari  Kamis 15 september

2017

Hal ini berdasarkan keterangan oleh narasumber dari Satpol PP yang  menyatakan bahwa:

“Tindakan operasi penertiban ini dilakukan atas tygas dari abah anton karena maraknya
laporan ketidak tertiban parkir dikota Malang. Hingga pada hai kamis 15 september 2017
kami bersama dengan para perugas seperti kepolisian, Dushub, dan TNI melaksanakan
penertiban parkir dikota Malang. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan
masyarakat kepada pemkot Malang”

Hal ini juga didukung oleh penyataan dari salah satu petugas pelaksana penertiban

Dishub yang mengatakan bahwa:



“Alasan penertiban parkir ini bukan tidak beralasan, banyaknya laporan dari masyarakat
Kota Malang tentang banyaknya parkir illegal sehingga membuat masyarakat geram dan
tidak nyaman harus segera diselesaikan. untuk itu operasi ini dilakukan, dan pada
kenyataanya berdasarkan operasi yang kami lakukan banyak sekali parkir illegal yang
berada dikota Malang yang harus segera ditertibkan.”

Berdasarakan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Malang

atas mandat dari abah Anton selaku walikota Malang melakukan operasi gabungan yang terdiri

dari berbegai unsur seperti Satpol PP, Dishub, Kepolisian, dan TNI.

Operasi Penertiban parkir ini dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, merupakan salah

satu langkah yang dinilai penting untuk dilakukan sebagai satu langkah tindakan dalam

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan parkir di Kota Malang. Operasi penertiban

parkir yang dilaksanakn oleh Pemkot Malang dilakukan sebagai peringatan dan penindakan

kepada jukir yang menyalahi aturan.  Adapun  operasi mencakup  atas lahan/lokasi parkir, atribut

dan alat kelengkapan parkir serta karcis yang dipergunakan.Hal ini juga berdasarkan dengan

hasil wawancara dengan narasumber dari kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan operasi

penertiban Parkir sebagi berikut :

“Tindakan ini dilakukan atas perintah Abah Anton menanggapi suara dari masyarakat Kota
Malang. Adapun sasaran atau tindakan tegas akan kami lakukan terkait dengan beberapa
hal seperti  lahan/lokasi parkir, atribut dan alat kelengkapan parkir serta karcis yang
dipergunakan.Jika dirasa jukir melakukan penyalahan aturan maka akan diberikan sanksi
atau peringatan keras”

Hal ini juga didukung oleh wawancara dengan narasumber dari TNI yang menyatakan

bahwa:

“Jukir yang illegal atau menyalahi aturan akan ditindak tegas, dan diberikan sanksi yaitu
tidak diperkenankan melakukan pemungutan parkir ditempat tersebut. Penyelahan atau
melanggar aturan yang dilakukan oleh Jukir daoat dilihar berdasarkan dengan lahan atau
tanah yang dipakai, seragam, kemudian karcis yang digunkan. Jika segala perlatan itu



melanggar aturan maka Jukir akan mendapat perinagatan keras karena tindakannta adalah
illegal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam operasi gabungan

dalam penertiban parkir Kota Malang akan menindak dan memebrikan perinagatb keras kepada

pada Jukir yang illegal salah satunya yaitu penyalahn aturan yang berkaitan dengan lahan atau

tanah parkir, seragam, dan karcis. Dengan langkah ini diaharapkan Jukir illegal yang berada

dikota Malang sedikit berkurang dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dikota Malang.

Beberapa lokasi yang  tidak diperuntukan parkir atau bebas parkir misalnya ATM , mini

market dan lain-lain namun tetap dipunguti biaya parkir adalah salah satu  contoh tindakan  Jukir

yang illegal. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap malparkir juga harus dipertanyakan

kepada petugas yang berwenang terhadap urusan ini misalnya para koordinator Jukir.

Menanggapi berbagai ketidaknyamanan atau  kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dapat

segera melaporkan dengan disertai  informasi yg lengkap tentang lokasi, waktu kejadian. Bila

dimungkinkan foto jukir dan tanda bukti lainnya dan atau menginformasikan melalui SMS

Aduan Kota Malang di hotline 081333471111.

Hal tersebut juga berdasarkan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang

mengatakan bahwa :

“Dalam operasi ini kami memberitahukan lokasi-lokasi yang tidak diperkenankan menjadi
parkir berbayar misalnya seperti ATM yang kebanyakan dari hasil laporan dan operasi
yang kami lakukan hampir seluruh tempat ATM dikota Malang dipunguti parkir berbayar
padahal ini adalah pelanggaran atau tindakan yang illegal. selain itu juga kami membrikan
perinagatan dan bahkan sanksi keras kepada Jukir illegal. selanjutnya langkah yang dapat
dilakukan yaitu dengan mengontrol bersama hal ini dapat dilakukan dengan adanya
himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemui Jukir yang melakukan
tindakan illegal “

Hal ini juga didukung oleh wawancar dengan narasumber yang menegasan bahwa:



“Berdasarkan hasil operasi terkait dengan penertiban parkir yang kami lakukan.Didapati
bahwa lokasi paling banyak parkir berbayar berada di tempat ATM dan sebagainya yang
jelas itu adalah lahan atau tanah bebas parkir atau tida diperkenankan membayar parkir.
Selain itu juga jika peringatan kami kepada parkir Jukir yang illegal jika terus melakukan
tindakan tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya juga kami menghimbau
kepada lapisan masyrakat untuk membantu kami mengontrol penertiban parkir khususnya
dikota Malang dengan menghubungi melalui SMS Aduan Kota Malang
di hotline 081333471111”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa operasi penertiban parkir

memberikan peringatan keras kepada Jukir yang illegal dan tidak diperkenankan memungut uang

parkir pada lokasi tempat ATM dan sebagainya. Dalam melakukan penertiban juga pemerinatah

Kota Malang menghimbau agar masyarakat Kota Malang melaporkan para Jukir illegal agar

segera ditindaklnjuti.

Langkah dalam  bentuk  operasi penertiban parkir kota Malang yang dinilai sebagai salah

satu upaya pencegahan dan penindak lanjutan dari banyak laporan masyarakat terkait dengan

pungli yang dilakukan oleh parkir Jukir illegal  harus secara berkelanjutan untuk dilakukan. Hal

ini sebagai upaya dan wujud keseriusan  dari pemerintah Kota Malang dalam menghadapi

malparktik Jukir yang merugikan masyarakat. Selain itu juga mengekspose seluruh peristiwa

tentang penindakan pelanggaran terkait dengan Jukir illegal juga akan memberikan jera kepada

para pelaku Jukir illegal. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan narasumber sebagi berikut

:

“Tindakan penertiban parkir melalui operasi gabungan harus dilakukan secara
berkelanjutan bukan berhenti atau hanya sekali saja. Hal ii dilakukan agar par Jukir illegal
merasa jera. selain itu juga penindakan terhadap pelanggran parkir atau Jukir illegal dapat
diekspose agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa tindakan Jukir illegal adalah tindakn
yang melanggar aturan”

Hal tersebut juga berdasarkan dengan  wawancara dengan narasumber dari unsure Dishub

yang menyatakan bahwa :



“Operasi penertiban parkir ini akan terus dilanjutkan , hal ini sebagai wujud keseriusan
pemkot Malang dalam menggapi permasalahan tersebut.  Selai itu juga penindakan atas
penyalahan atura yang dilakukan oleh Jukir illegal sehausnya dapat diekspose agar para
pelaku jera dan masyarakat mengetahui bahwa tindakan pra Jukir adalah illegal dan
melaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir kota
Malang sehingga dapat ditindaklanjuti”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan operasi penertiban

parkir dikota Malang akan dilakukan secara berkelanjutan.Adapun langkah berikutnya yaitu

melakukan ekspose terhadap penindakan Jukir illegal agar menimbulkan sikap jera.

7.Sumber Daya yang dikerahkan

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya

yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu

fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang

digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana

penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam

melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting

dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogyanya harus

menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan

dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus

seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah

pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat

terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir

dari narasumber yang mengatakan sebagai berikut ini :

“Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai. Parkir Malang
berjumlah 10 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kepada para juru



parkir yang tersebar di seluruh titik kawasan perparkiran yang ada di wilayah Malang dan
saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi”4

Hasil penelitian diatas juga sesuai dengan pernyataan bapak KH sebagai salah satu

pegawai yang memiliki tugas mengambil pajak retribusi kepada juru parkir di Kota Malang :

“Ya kalau menurut saya sih ngeperes, soalnya tempat yangdikunjungi kan banyak kawasan
Kota Malang kan juga luas. Setau saya untuk saat ini pegawai yang punya tugas seperti
saya ada sekitar 10 orang yang diberikan amanah”

Dari wawancara diatas penulis dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang bertugas

melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan  kota Malang dikatakan cukup.

Dengan demikian pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pegawai yang berwenang

telah  berjalan proporsional, efektif dan efisien. Akan tetapi memiliki kendala jika bertambahnya

kawasan parkir akan tetapi pegawai atau tenaga yang dikerahkan untuk mengambil atau menarik

tidak bertambah juga.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kenaikan Tarif

Parkir di Kota Malang

1. Faktor Pendukung

Pentingnya koordinasi dan komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah

asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. Garis komunikasi dan koordinasi

adalah hal vital bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Asumsinya adalah semakin baik

koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana maupun dengan pemangku

kepentingan terkait, maka peluang kesuksesan implementasi semakin mendekati kenyataan.

Sebab pada dasarnya komunikasi dan koordinasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak

saja kepada pelaku kebijakan (policy implementation), tetapi juga kepada kelompok sasaran

4 Wawancara peneliti dengan bapak AK selaku pegawai pemungut retribusi pajak Kota Malang pada tanggal 20
Semptember 2017



(target groups) dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi terhadap masalah

kebijakan, seperti Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir

peneliti menjumpai beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Perda dilapangan,

beberapa faktor tersebut antara lain;

1) Terjalinya efektivitas komunikasi antar birokrasi pelaksana misalnya

DISHUBKOMINFO dengan Kantor SAMSAT dan DISPENDA Kota Malang.

Masing-masing agen tersebut menjalankan tugas dan fungsi dan melakukan kerjasama

secara intensif berkaitan dengan persoalan parkir. Kerjasama yang di bangun diantaranya seperti

melakukan rapat bersama, melakukan evaluasi bersama, serta bersama-sama melakukan serap

aspirasi kepada masyarakat atau pengguna layanan retibusi parkir.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak AB salah satu pegawai BP2D

yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mendukungsegala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemkot Malang kami
bersama dengan DISHUBKOMINFO, SAMSAT, dan pihak kepolisian telah melakukan
kerjasama dalam membantu melaksanakan peraturan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 3 Tahun 2015” DISHUBKOMINFO, SAMSAT,

Hasil penelitian diatas juga didukung denga hasil wawancara bapak AH selaku anggota

kepolisian yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya memang saat ini pihak BP2D melakukan hubungan atau komunikasi yang intens
dengan kami terkait dengan retribusi parkir dan pengelolaanya dikota Malang. Jadi kami
membantu menertibkan khsususnya par jukir illegal yang banyak dianataranya adalah
para preman”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BP2D selaku pihak yang

bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan retribusi pajak parkir melakukan kerjasama

dengan beberapa pihak diantaranya adalah kepolisian, DISHUBKOMINFO, dan SAMSAT hal



ini bertujuan agar penerapan peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

berjalan dengan sebagai mestinya.

Kemampuan kerjasama antar institusi pelaksana parkir. Kerjasama yang di bangun

Dishubkominfo dan SAMSAT Kota Malang. Untuk mengoptimalkan pencapaian retribusi

pelayanan parkir berlangganan melakukan langkah bersama dengan membuat terobosan program

layanan parkir berlangganan dengan proses link parkir. cara ini merupakan suatu bentuk layanan

retrbusi parkir berlangganan terhadap kendaraan yang bernomor domain wilayah Malang yang

ada di luar Malang atau sebaliknya untuk mendaftar menjadi parkir berlangganan di Malang.

Selain itu SAMSAT membuat pola layanan parkir membuka layanan pendaftaran parkir

berlangganan berkeliling yang dilakukan oleh tim operasi SAMSAT keliling. Kerjasama yang

baik antar Dishubkominfo dengan SAMSAT Kota Malang berdampak terdahap hasil retribusi

yang terus meningkat signifikan setiap tahun, dan praktis menambah PAD Malang.

Hal tersebt berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak TR selaku anggota

SAMSAT yang menyatakan sebagai berikut :

“Ya kami melakukan upaya-upaya misalnya dengan melakukan konsep layanan parkir
dengan membuka layanan pendaftaran parkir berlangganan berkeliling sehingga dapat
memudahkan bagi masyarakat kota Malang untuk pendaftaran parkir”

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan pernyataan bapak QA selaku pegawai

Dishubkominfo Kota Malang yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk saat ini kami hanya membantu saja misalnya memberikan info bagaimana
pendaftaran parkir pembayaran retribusi pajak parkir kota Malang. Dan himbauan agar
tidak melakukan praktek jukir illegal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak seperti

SAMSAT dan Dishubkominfo Kota Malang telah melakukan beberapa upaya dalam membantu

memberikan pelayanan dan info terkait denga pendaftaran dan pembayaran retribusi pajak parkir



diserta dengan himbauan larangan melakukan juru parkir illegal dikarnakan perparkiran di

malang sudah di atur oleh dinas perhubungan.

Adanya Komunikasi Dishubkominfo dan Dispenda, dalam hal urusan parkir adalah berkaitan

dengan bidang pembuatan membuat karcis parkir yang kemudian di berikan kepada Dishub

untuk di distribusikan kepada juru parkir yang bertugas di tepi jalan umum maupun di tempat

khusus parkir.

Selanjutnya Dispenda mengelurkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat

Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa denda.

Pada prinsipnya, komunikasi dan koordinasi yang intensif muncul sebagai salah satu

komponen penting yang bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyusunan dan

pelaksanaan program kegiatan. Untuk mencapai harapan tersebut tentu saja dibutuhkan

kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu

pegawai Dispenda bapak GD yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya kalau komunikasi kami sudah optimal dalam melakukannya agar tidak miss
komunikais misalnya dalam pembuatan karcis yang nantinya akan didistribusikan, hingga
membuat dan  mengelurkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)”

Hasil penelitian tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan bapak FS selaku pegawai

Dishub yang menjelasakan sebagi berikut:

“Alhamdulilah komunikasi Dishub dan Dispenda sejauh ini berjalan dengan baik.
Misalnya kalau pas karcis parkir habis kami langsung tanyakan dengan Dispenda dan saat
ini juga bisa diambil dan didistribusikan sehingga jarang terjadi kekosongan atau
keterlambatan karcis”



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dishub dan

Dispenda telah melakukan komunukasi yang sangat baik dan intensif sehingga tidak

menimbulkan kesalahan dalam menerima informasi. Sampai saat ini pencetakan dan

pendistribusian karcis pada jukir dan penarikan retribusi parkir  berjalan dengan bak.

2.Faktor Penghambat

Dinas Perhubungan dalam hal ini Bidang Parkir sebagai unit dari organisasi tersebut,

melaksanakan kegiatan perparkiran banyak mengalami tantangan dan hambatan, diantaranya

tidak efektinya pelaksanaan kebijakan dikarenakan penyimpan dari aturan yang ada. Hal ini

dapat dilihat dalam pelaksanaan pendistribusian karcis Parkir. Hal ini dijelaskan dalam hasil

wawancara berikut ini :

“Ya namanya kan dalam sebuah kebijakan pasti ada yang menghambat sebuah peraturan
salah satunya pasti ada yang menyimpang dari aturannya salah satunya distribusi parkir
biasanya tidak teratur ada yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan”

Selain itu juga belum adanya aturan yang jelas bagi penyelenggara Perparkiran (UPT

Parkir) dalam proses rekruitmen petugas parkir di lapangan. Disamping itu, kebijakan yang ada

(Peraturan Daerah) belum mengatur bagaimana pola perekrutan Petugas di lapangan, dan

mengatur SDM yang sesuai dengan Tupoksi Perparkiran Di UPT Parkir Dinas Perhubungan

Kota Malang. Dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini :

“Salahnya adalah tidak ada rekruitmen yang jelas masalah juru parkir kan harusnya ada
juru parkir yang sesuai kriteria bukan sembarangan aja ambil juru parkir. Yang jelas
memang dinas harus menentukan kriteria mengenai juru parkir jadi bisa jujur dan
bertanggung jawab atas pekerjaannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi karcis parkir

biasanya tidak teratur ada yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan selain itu

sistem perekrutan petugas jukir yang tidak mememiliki kejelasan atau kriteria sehingga

menimbulkan banyak hambatan yang terjadi di lapangan.



Dalam Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum, Penyidikan tentang Tindak Pidana

di bidang retribusi dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Kota. Perda ini belum mengatur sanksi yang tegas dan jelas bagi penyelenggara

Pemungutan Retribusi khususnya dibidang Perparkiran. Hal inilah yang menyebabkan masih

terbukanya peluang petugas untuk melakukan kebocoran Hasil pungutan Retribusi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir

yaitu :

1. Parkir liar

Keberadaan parkir liar menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pendapatan

daerah karena hasil pungutan liar tersebut seharusnya masuk ke kas daerah.Parkir liar menjadi

kendala terbesar bagi pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan retribusi parkir yang baik.

Selain itu, parkir liar yang menggunakan jalan untuk lahan parkir sangat menggangu

kenyamanan dan keamanan pengunjung dan pengguna jalan karena dapat memicu terjadinya

macet dan kecelakaan. Sebaiknya dibuatkan batas batas pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang sehingga jelas wewenang dan hak dari pengelola oleh Pemerintah

Daerah Malang sendiri.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu

juru parkir dikawasan MATOS  bapak HF yang menyatakan sebagai berikut:

“Sekarang itu banyak sekali jukir-jukir ilegal yang muncul artinya mereka tidak memilik
karcis aau memakai rompi hijau sehingga daerah kan gak bisa dapat setoran karena gak
ada karcisnya. Misalnya saja ya atm dan tempat-tempat  yang lainnya yang ditarik parkir
dan yang pasti pendapatn diambil sendiri”

Hasil wawancara tesebut juga didukung dengan bapak FS selaku BP2D saat melakukan

observasi lapangan yang menyatakan sebagi berikut:



“Setelah kami melakukan tinjauan lapangan ternyata banyak sekali dijumpai para jukir
yang illegal sehingga harus kami berikan peringatan hingga pengarahan agar tidak
melakukan hal itu karena dapat merugikan banyak pihak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini

permasalahan parkir terkaut dengan banyaknya parkir illegal masih banyak ditemukan. Maka

dari itu pihak BP2D setelah melakukan tinjauan lapangan memberikan pengertian hingga

peringatan bagi masyarakat yang tetap melakukan aktivitas parkir liar dikota Malang.

2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pengelolaan

retribusi parkir. Salah satunya adalah Lahan parkir yang lebih sedikit dibandingkan jumlah

kendaraan yang semakin hari semakin meningkat, mengakibatkan munculnya parkir liar yang

seharusnya tidak berada di jalan umum

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu

juru parkir dikawasan pasar besar  bapak LK yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarya parkir tidak boleh dilakukan dijalan raya seperti ini karena dapat merugikan
kendaraan lain yaitu kemcetan tapi mau gimana gak ada lahan yang dapat digunakan
selain itu juga kendaraan banyak yang datang untuk parkir”

Hasil wawancara tesebut juga didukung dengan bapak DR selaku pegawai Dishub yang

menyatakan sebagi berikut:

“Iya kalau lahan parkir memang belum tersedia banyak dan bahkan  tidak mencukupi hal
itu bukan tidak diadakan akan tetpau kota Malang khususnya pasar besarkan daerah ramai
mau beli lahan parkir dimana”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktek parkir liar dikota

Malang sampai saat ini masih berjalan dan belum dapat diatasi . Selain itu juga salah satu alasan

munculnya parkir liar dikarenakan lahan yang tidak mencukupi melihat padatnya lokasi yang

tidak dapat diadakan perluasab lahan parkir.



3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan pada tempatnya.

Dimana para pengunjung lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir liar

yang lebih mudah ditemukan dan lebih murah dibandingkan parkir pada lahan parkir yang

disediakan, padahal parkir pada lahan parkir liar mempunyai resiko yang besar karena

seharusnya tempat parkir lebih nyaman dan aman dari pada parkir liar.

Menurut salah satu koordinator pakir tempat khusus parkir di Tepi Jalan Umum

mengatakan bahwa

“Masyarakat masih banyak yang tidak paham mengenai parkir, baik parkir berlangganan
maupun parkir harian. Salah satu bukti masyarkat kurang memahami tentang hal tersebut
adalah ketika masyarakat di tidak bersedia membayar retribusi di tempat khsusus parkir
dengan alasannya mereka sudah terdaftar sebagai parkir berlangganan, kemudian masih
banyak masyarkat memarkir kendaraanya diluar tempat atau di area parkir karena mereka
menganggap lokasi tempat khusus parkir hanya diperuntukkan bagi orang tertentu.”

4. Terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan

Salah satu penyimpangan dalam proses pemungutan adalah penyimpangan yang

dilakukan oleh oknum juru parkir nakal yang dalam proses pemungutan seharusnya pengunjung

yang memarkirkan kendaraan diberikan karcis masuk. Namun oknum juru parkir nakal tidak

memberikan karcis kepada pengunjung yang parkir, mereka mengambil uang parkir dari

pengunjung lalu langsung membiarkan pengunjung masuk. Hal ini sangat merugikan dan

merupakan kendala yang besar karena hasil pemungutan yang disetorkan adalah berdasarkan

jumlah karcis yang dikeluarkan. Seharusnya untuk parkir harus menggunakan karcis retribusi

karena tidak diperbolehkan tidak menggunakan karcis, apabila dilanggar oleh petugas mereka

akan diberi hukuman oleh pengelola parkir. Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah dari sisi

petugas juru parkir dan kepolisian yang kurang tegas menindak tegas pengendara bermotor yang

melanggar aturan. Dari hasil observasi ditemukan, masih banyak kendaraan bermotor diparkir



tidak sesuai dengan aturan, misalnya pengendara memarkir kendaraan di lokasi larangan parkir

dan di trotoar padahal di situ sudah di beri rambu petunjuk larangan parkir dan petugas juru

parkir membiarkan keadaan tersebut.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pengunjung dikawasan

pasar besar ibu HD yang menyatakan sebagai berikut:

“Banyak mas, setiap harinya pasti ada pelanggara misalnya ada orang datang langsung
parkir padahal ada tanda dilarang parkir kenapa gak ditindak soalnya petugasnya juga gak
ada. selain itu juga parkr disini ada yang aneh kadang-kadang gak dikasih karcis atau
karcisnya sudah lecek”

Menurut salah satu koordinator pakir tempat khusus parkir di Tepi Jalan Umum

mengatakan bahwa :

“Pelanggaran parkir masih banyak mas, misalnya ditrotoar soalnya katanya mereka males
bayar parkir dikami jadi ya mereka cari tempat parkir yang gak bayar”

Berdasarkan hasil wawancara ditas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam melakukan

pemungutan pajak kendala salah satuny adalah  kecurangan juru parkir nakal yang dalam proses

pemungutan seharusnya pengunjung yang memarkirkan kendaraan diberikan karcis masuk.

Namun oknum juru parkir nakal tidak memberikan karcis kepada pengunjung yang parkir,

mereka mengambil uang parkir dari pengunjung lalu langsung membiarkan pengunjung masuk.

5. Fasilitas Tempat Khusus Parkir Tidak Layak.

Menurut Grindle dalam Nugroho menjelaskan bahwa keberhasilan ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Implementability adalah lingkungan kebijakan

yang meliputi diantaranya adalah Resources committed atau sumber daya yang dikerahkan

(Nugroho, 2011:634). Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya tercapai.



Kondisi empiris yang di temukan dari hasil observasi menunjukkan keadaan fasilitas

tempat khusus parkir yang tidak layak digunakan, seperti tidak ada atap pelataran parkir, tidak

beri pagar, tidak dipasang portal, kondisi tempat pelataran parkir tidak di aspal atau di paving

dan lain- lain. Kondisi tersebut hampir menyeluruh dapat di jumpai di tempat khusus parkir.

Kondisi diatas cukup memberi gambaran, bahwasanya fasilitas parkir sangat dibutuhkan

karena merupakan salah satu faktor utama dalam proses pelaksanaan parkir. ketersediaan

sumberdaya yang memadai merupakan syarat utama dalam proses implentasi kebijakan yang

menjadi ukuran apakah kebijakan dapat dikatakan sudah siap di implementasikan atau tidak.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pengunjung dikawasan

pasar besar saudara NK yang menyatakan sebagai berikut:

“Fasilitas apa mas, kalau karcis iya dikasih yang lainnnya ya tidak lah paling motor kita
ditutupi kardus biar ngga panas gitu, salah satu yang males buat parkir itu ya gitu gak ada
portal utuk pintu masuk dan keluar atau garis jadikan resiko kehilangan juga besar”

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan pernyataan saudari GH  mengatakan

bahwa :

“Memang parkir dimalang ada fasilitas mas, setauku ya Cuma dikasih karcis saja gak ada
garis untuk pembatas lost gitu, terkadang juga khawatir dengan kendaraan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa parkir dikota Malang tidak

memiliki fasilitas yang mencukupi, mulai dari sarana dan prasarana yang tergolong sangat buruk

dan pada umumnya membuat para pemilik kendaraan yang diparkirkan merasa khawatir atas

kendaraan yang diparkir sebab banyak kendaraan yang hilang di lokasi parkir resmi yang dijaga

oleh juru parkir juga tidak bertanggung jawab atas kecolongan tersebut malah lebih melempar

lempar masalah kendaraan yang hilang untuk segera melaporkan ke pihak Kepolisian selain itu

juga belum terpasangnya kamera pengawas (CCTV), padahal apabila ada kamera di sekitar lahan

parkir lebih memudahkan pihak kepolisian mengusut masalah kehilangan kendaraan apabila



memang lahan parkir tersebut adalah parkir resmi. Apabila ditarik kesimpulan Dinas

perhubungan harus lebih sigap untuk megengelola perparkiran di Kota Malang sehingga bukan

hanya menciptakan sistem kelola parkir yang baik juga menciptakan rasa nyaman bagi pengguna

parkir sebab sampai saat ini catatan angka kehilangan di parkir resmi saja cukup tinggi apalagi

yang non resmi (liar), bisa ditarik kesimpulan seluruh stekholder terhubung dari dinas

perhubungan sampe ke lapisan paling penting yaitu masyarakat, dikarnakan apabila masyarrakat

juga bisa melalakukan prilaku parkir yang di tempat resmi dan tidak sembarang memberikan

uang parkir kepada juru parkir yang tidak resmi maka akan menimbulkan kesadaran akan prilaku

membiasakan parkir di tempat non resmi maka semakin peluang itu dilihat oleh oknum yang

membuat lahan parkir tidak resmi akan menimbulkan lahan parkir ilegal makin merata di Kota

Malang khususnya, lalu dinas dinas yang megawasi akan lebih intens turun ke lapangan untuk

bukan hanya malakukan peneguran tapi juga langsung melakukan sangsi tegas di dukung oleh

Kepolisian daerah yang bersangkutan maka bukan hanya menimbulkan efek jera tapi langsung

memberikan efek jera bagi si pelaku alias juru parkir non resmi dan pengguna parkir yang masih

menggunakan lahan parkir yang tidak resmi.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Tata Kelola Parkir Dan Retribusi  di Kota Malang

(studi implementasi peraturan daerah kota malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa

umum oleh dinas perhubungan kota malang) dapat disimpulkan bahwa:

1) Implementasi tata kelola parkir dan retribusi di Kota malang berdasarkan model Grindel

Tata kelola pada lahan parkir yang diatur atau dikelola dengan baik maka akan menciptakan

tata kelola atau sistem yang baik dengan kata lain menggunakan model Grindel akan

menciptakan mekanisme yang terstruktur sehingga menghasilkan tata kelola parkir yang

baik mengacu pada keadaan kondisi parkir Di Kota Malang, walaupun dalam realita

keaadaan di lapangan masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum

yang mengatasnamakan dari pihak petugas resmi, maka dari itu perlunya kesadaran dari

Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat selaku pengguna lahan parkir.

2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kebijakan pengelolaan

parkir dalam rangka mewujudkan tata kelola parkir yang baik di Kota Malang, Faktor

Pendukung adalah terjalinya efektivitas komunikasi antar birokrasi pelaksana perparkiran

misalnya Dinas perhubungan komunikasi dan info (DISHUBKOMINFO) dengan Kantor

dinas perparkiran Kota Malang guna nya untuk memperbaiki dan mengevalusi langkah-

langkah yang ingin dibuat atau diberlakukan untuk membentuk lahan parkir yang terstruktur

dari misalnya lahan parkir yang memadahi aman dan tidak mengganggu pengguna jalan

maupun pejalan kaki yang melintas, sebab bukan hanya lahan parkir yang besar dengan kata



lain lahan parkir di pusat pusat Kota Malang namun juga memperhatikan di pinggiran Kota

sehingga pertumbungan lahan parkir juga menjadi baik, oleh karna itu komunikasi antara

dinas dinas terkait harus berjalan bersama untuk membuat tata kelola parkir yang baik di

Kota Malang. Kemampuan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat mengenai parkir liar

dengan kata lain pemerintah perlu melakukan sosialisai kepada masyarakat untuk menyikapi

parkir liar yang sangat subur di Kota Malang, langkah pemerintah juga harus cepat di respon

masyarakat untuk tidak memberikan sembarangan kendaraanya di lahan parkir liar dalam

hal tersebut nantinya juga akan berimbas kepada pendapatan Kota Malang melalui sektor

parkir tersebut.

3) Faktor Penghambat Parkir liar yang masih merajalela dan semakin terorganisir belum

terpenuhinya sarana dan prasarana perparkiran seperti portal dan petugas parkir yang resmi,

Kurangnya kesadaran masyarakat akan prilaku memarkirkan kendaraan mereka di tempat

yang resmi selain aman dan jelas tentunya, Terjadinya penyimpangan dalam proses

pemungutan maksud dari masalah ini adalah mudahnya masyarakat memberi biaya parkir

kepada juru parkir ilegal yang hanya menarik biaya parkir namun tidak memberikan karcis

kepada pengguna parkir tersebut.

1.2 Saran

Saran Penelitian ini belum kompeten, karena hanya melihat menganalisis data , kerja

lapangan serta kinerja organisasi, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang

berminat meneliti kinerja organisasi birokrasi bisa menggunakan atau jasa yang dihasilkan

oleh birokrasi pemerintah berdasarkan tingkat kepuasaan dan ekspektasi masyarakat yang

dilayani.



Pengelolaan organisasi birokrasi yang hanya menekankan pada pendekatan prosedur

harus disempurnakan melalui penguatan visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan

program kerja agar dapat tercipta kepuasa kerja, kerjasama tim yang prima, hubungan kerja

mencapai misi organisasi yang efisiensi, efektif dan kearah yang lebih baik
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