
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL 
ARJOSARI SEBAGAI UPAYA MEMPERBESAR PENDAPATAN ASLI 
DAERAH KOTA MALANG  

 

 

Oleh: Rikky Eka Saputra ( 01230093 )  
Goverment Science 
Dibuat: 2006-07-13 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Retribusi parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya retribusi 

parkir Terminal Arjosari adalah kemampuan pemerintah setempat dalam menetapkan Perda 

tentang retribusi terminal dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Dinas 

Perhubungan serta UPTD selaku pengelola terminal. Dengan menempatkan petugas yang 

bertanggung jawab baik di bagian adminstrasi maupun yang di lapangan. hal ini diharapkan agar 

pengelolaan retribusi parkir terminal dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi target 

yang telah di tentukan sehingga berdampak langsung dengan peningkatan pendapatan asli 

daerah. Dan penelitian ini dilakukan di Terminal Arjosari Kota Malang. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan retribusi parkir yang ada 

di Terminal Arjosari Kota Malang serta manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain 

sebagai masukan yang sangat berguna bagi Terminal Arjosari dalam pengelolaan retribusi parkir 

terminal. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, dimana upaya 

penelitian untuk mendiskripsikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada suatu obyek 

penelitian. Sehingga sifat penelitian ini tidak melakukan hipotesis, melainkan mendiskripsikan 

informasi dan analisis sesuai dengan kondisi yang diteliti dan menginterpresikannya.sementara 

itu teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara yang berpedoman pada Interview 

Guide (pedoman wawancara), observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber 

data. Sumber data dibagi menjadi dua yakni, sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer didapat dari Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPTD Terminal Arjosari, Kepala Seksi 

Parkir Terminal Arjosari, Kepala operasional UPTD Terminal Arjosari dan petugas parkir. 

Sedangkan sumber data sekunder didapat dari operasional UPTD Terminal Arjosari, dokumen-

dokumen, internet dan koran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi 

parkir terminal dapat dikatakan efektif. yaitu dengan menetapkan Perda No 3 Tahun 2001 

tentang retribusi terminal didukung dengan penempatan petugas parkir yang berpengalaman den 

berpendidikan, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana kerja petugas parkir, pengawasan 

distribusi karcis parkir yang ketat dengan memberikan tanda khusus seperti tanggal pengeluaran 

dan emboss angka, pelaporan atas perolehan retribusi parkir terminal didukung dengan 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Terminal, Dinas Pendapatan dan Dinas 

Perhubungan setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar tingkat kebocoran dan kecurangan dapat 

diminimalisir dan dipertanggung jawabkan, sehingga peningkatan retribusi parkir terminal guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan efektif dan sesuai target yang telah 

ditentukan. Harapan akhir penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait sehingga dapat lebih memahami seberapa efektifnya pengelolaan retribusi parkir pada 

Terminal Arjosari Kota Malang. 


