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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Letak Geografis Wilayah

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota Malang terletak 90km pada sebelah selatan Kota 

Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang.  Kota 

Malang berada pada daerah yang terletak pada ketinggian 440-667m 

diatas permuaan air laut. Letaknya yang berada ditengah-tengah 

wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada 112,06° - 

112,07°- 8,02° Lintang Selatan. Kota Malang memiliki luas 110.06 

Km².84 

Jumlah penduduk di Kota Malang sampai tahun 2010 sebesar 

820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan 

penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk 

kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 

Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, 

Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan 

Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW 

dan 4.011 unit RT.85 

84http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/ diakses pada 25 Mei 2015 
85 http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/ diakses pada 25 Mei 2015 

http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/
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2. Batasan Wilayah 

Kota Malang termasuk wilayah propinsi daerah dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

- Sebelah utara : kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso 

- Sebelah timur : kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

- Sebelah selatan: kecamatan Wagir dan kecamatan Dau 

- Sebelah barat : kecamatan Wagir dan kecamatan Pakis86 

3. Luas Wilayah Kota Malang 

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu, Kedungkandang, Klojen, 

Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun.87 Lebih rinci mengenai luas 

wilayah setiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

LUAS WILAYAH KOTA MALANG 

No.  Kecamatan  Luas (km²) Prosentase Terhadap 

Luas Kota (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kedungkandang 

Klojen 

Blimbing 

Lowokwaru 

Sukun  

39,89 

8,83 

17,77 

22,60 

20,97 

36,24 

19,05 

8,02 

16,15 

20,53 

Total  110,06 100 

Sumber: BPS Kota Malang 2013 

 

 

                                                             
86 http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/ diakses pada 25 Mei 2015 
87 http://malangkota.go.id/pemerintahan/kecamatan-dan-kelurahan/ diakses pada 25 Mei 2015 

http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
http://malangkota.go.id/pemerintahan/kecamatan-dan-kelurahan/
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B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan 

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat 

propinsi. Seiring dengan peetapan otonomi daerah, Dinas Perhubungan 

Kota Malang berdiri sendiri. Saat ini kantor Dinas Perhubungan terletak di 

Jalan Raden Intan Nomor 1 Malang. Dinas Perhubungan memiliki tugas 

untuk melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan kota Malang memiliki 

beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
perhubungan; 

- Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 
di bidang perhubungan; 

- Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi; 
- Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 
- Pengoperasian dan pemeliharaan terminal; 
- Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan 

kebandarudaraan; 
- Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas; 
- Pengembangan dan pengelolaan perparkiran; 
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 
- Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan; 
- Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan; 
- Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi; 
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 
- Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 
layanan; 

- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan; 
- Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah 
Daerah; 

- Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 
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- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi; 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.88 

1. Visi 

Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, 

teratur, bersih dan lancar 

Misi 

- Peningkatan sarana dan prasarana Jasa Perhubungan. 

- Peningkatan Kinerja Aparatur sehingga cepat tanggap terhadap 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan. 

- Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait. 

- Mendorong terciptanya peningkatan Pendapatan Retribusi89 

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Sesuai dengan bunyi pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Walikota nomor 55 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan 

tata kerja Dinas Perhubungan, kedudukan Dinas Perhubungan Kota 

Malang adalah sebagai berikut: 

a. Dinas Perhubungan merupakan pelaksanan Otonomi daerah di 

bidang perhubungan. 

b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

                                                             
88 Dinas Perhubungan. Profil Dinas Perhubungan Kota Malang 2014 
89 http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas/ diakses pada 25 Mei 2015 

http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas/
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3. Uraian Tugas Pokok 

a. Kepala Dinas : Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok 

dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan 

melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas 

lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

b. Sekretatiat : Melaksanakan tugas pokok administrasi umum 

meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, 

kehumasan, dan kepustakaan serta kearsipan. 

c. Bidang Lalu Lintas: Melaksanakan tugas poko manajemen dan 

rekayasa lalu lintas di jalan serta pengelolaan sarana transportasi 

lalu lintas. 

d. Bidang Angkutan : Melaksanakan tugas pokok pengelolaan 

angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, 

angkutan barang, angkutan hewan dan angkutan khusus serta 

kebandarudaraan. 

e. Bidang pengendalian dan ketertiban: Melaksanakan tugas pokok 

pengendalian dan ketertiban di jalan 

f. Bidang Perparkiran: Melaksanakan tugas pokok pengelolaan dan 

penyelenggaraan perparkiran. 
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4. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kota 

Malang memiliki beberapa bagian yang memiliki tugas yang 

berbeda. Diantaranya terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1) Subbagian Penyusunan Program 
2) Subbagian Keuangan 
3) Subbagian Umum 

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari: 
1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
2) Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi 

d. Bidang Angkutan, terdiri dari: 
1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 
2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 
3) Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Angkutan 

Khusus 
e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari: 

1) Seksi Pengendalian 
2) Seksi Ketertiban 

f. Bidang Perparkiran, terdiri dari: 
1) Seksi Pendataan 
2) Seksi Pemungutan 
3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan 

g. UPT 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dari data tersebut diatas, maka dapat diperoleh gambaran (skema) 

mengenai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai 

berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Dishub Kota Malang 2016     

Bid. Perparkiran  

Sekretaris 
Dinas 

Sub. Bag. 
keuangan 

Sub. Bag. Umum 

Sub. Bag. SunRam 

Bid. Angkutan  Bid. Pengendalian 
dan Ketertiban 

Bid. Lalu Lintas 

Seksi 
Pemungutan 

Seksi Angutan 
Orang dalam 
trayek tetap 

Seksi 
Pendataan 

Seksi 
Pengendalian 

Seksi Pengawasan 
dan Pebinaan 

Seksi Angkutan 
Orang Tidak 

Dalam Trayek 

Seksi Angkutan 
Barang, Hewan, 
dan Angkutan 

Khusus 

Seksi 
manajemen 

dan Rekayasa 
Lalu Lintas 

Seksi 
Ketertiban 

Kepala Dinas 

Seksi 
Pengelolaan 
Transportasi 

Bermotor 

UPT. Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

UPT. Terminal 
Arjosari dan 
Madyopuro 

UPT. Terminal 
Hamid Rusdi 

UPT. Terminal 
Landungsari dan 

Mulyorejo 

Sub. Bag. 
Tata Usaha 

Sub. Bag. 
Tata Usaha 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Sub. Bag. 
Tata Usaha 

Sub. Bag. 
Tata Usaha 
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5. Bidang Perparkiran 

Tugas Pokok Bidang Perparkiran: 

Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan 

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah. 

Bidang Perparkiran mempunyai Fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perparkiran; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

teknis pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan 
umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan 
pasar daerah; 

c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 
pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi di tepi jalan 
umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan 
pasar daerah; 

d. Pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan, dan pengelolaan 
perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali 
areal parkir di lingkungan pasar daerah; 

e. Pelaksanaan pemetaan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat 
khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah; 

f. Penyiapan penentuan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dan 
tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar 
daerah; 

g. Pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus 
parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah; 

h. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan 
tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar 
daerah; 

i. Pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan; 
j. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan 

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

k. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta; 
l. Pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan 

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

m. Penyiapan pengaturan rancang bangun fasilitas parkir; 
n. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 
o. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 
p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 
q. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 
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r. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
s. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 
t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 
 

C. Dinas Perhubungan dalam Mengelola Lokasi Parkir sesuai dengan 

Pasal 6 Ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Tempat Parkir 

Parkir merupakan salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah 

yang berasal salah satunya dari retribusi daerah. Retribusi parkir itu sendiri 

dikelola oleh Bidang Perparkiran yang merupakan salah satu bagian yang 

ditangani oleh Dinas Perhubungan. Sektor parkir sendiri mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Malang membuat kebijakan 

mengenai parkir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Perda 

Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa penetapan tempat-tempat parkir 

ditentukan dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan peraturan 

walikota. 

Beberapa waktu lalu terdapat permasalahan mengenai parkir di 

Kota Malang, mulai dari tarif yang dirasa cukup mahal atau tidak sesuai, 

tidak diberi bukti karcis oleh petugas parkir, sampai kepada lokasi-lokasi 

atau tempat yang menurut sebagian warga merasa keberatan untuk ditarik 

tarif parkir. Sehingga pada bulan November tahun 2015 Pemerintah 

Daerah Kota Malang mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif parkir, 
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yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa 

Umum, sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Perda Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 22 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Jasa Umum. Adapun besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum 

ditetapakn sebagai berikut: 

Tabel 2: Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Jenis Kendaraan Tarif Retribusi 

1. Truk gandeng, truk trailer, dan 
bus besar  

Rp10.000,00 

2. Truk dan minibus dan 
sejenisnya 

Rp5.000,00 

3. Mobil sedan, jeep, pick up dan 
sejenisnya 

Rp3.000,00 

4. Sepeda motor Rp2.000,00 
Sumber: data primer dan diolah (tahun 2017) 

Menurut Bapak Hary Dwi Yunianto90 selaku Kepala Seksi 

Perencanaan dan Tata Kelola Perparkiran, mengatakan bahwa pengelolaan 

parkir di Kota malang sudah sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Tempat Parkir, diantaranya adalah: 

1. Mendata lokasi parkir atau titik parkir serta petugas parkir yang 

menarik retribusi parkir di titik tersebut. 

2. Petugas parkir menggunakan atribut parkir, seperti: rompi parkir 

dan Kartu Tanda Anggota Parkir, sudah memenuhi Pasal 15 Ayat 4 

Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Tempat Parkir yang berbunyi, “Setiap petugas parkir yang telah 
                                                             
90 Wawancara Pada tanggal, 9 Mei 2017 
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diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di 

dalam melaksanakan tugasnya.” 

3. Petugas parkir (juru parkir) sudah melakukan tugasnya yaitu 

melakukan pemungutan retribusi parkir kepada wajib retribusi 

dengan tarif sesuai yang tertera pada bukti pembayaran (karcis 

parkir), berdasarkan kendaraan yang di parkir oleh wajib retribusi. 

Adapun besarnya tarif retribusi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sepeda motor sebesar Rp.2.000,00 

b. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar 

Rp.3.000,00 

c. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp.5.0000,00 

d. Truk Gandeng, truk trailer dan bus besar sebesar 

Rp.10.000,00  

4. Dilakukan pengawasan terhadap titik-titik parkir yang tersebar di 

seluruh wilayah Kota Malang, untuk saat ini ±700 titik parkir dan 

±3000 orang juru parkir, setiap saat jumlah tersebut bisa 

mengalami perubahan.  

Pengawasan terhadap pengelolaan tempat parkir dilakukan secara 

rutin sesuai perintah yang diberikan oleh Bapak Samsul Arifin selaku 

kepala bidang Perparkiran mengikuti jadwal yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang 
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semestinya atau tidak. Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, melibatkan beberapa pihak 

diantaranya Polri, Satpol PP, serta masyarakat pengguna jasa parkir guna 

mengawasi kegiatan perparkiran di kota Malang secara kontinyu. 

Pertama pengawasan dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah 

di Kota Malang. Karena terbatasnya jumlah personel pada bidang 

perparkiran maka tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap seluruh area 

sekaligus dalam satu waktu tertentu. Dalam kegiatan pengawasan tersebut 

dilakukan pengecekan antara lain untuk melihat apakah juru parkir sudah 

melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh 

Dinas Perhubungan. 

Kedua dilakukan dengan cara melakukan pengawasan khusus. 

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

wilayah parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan karena 

melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari 

pengaduan masyarakat atau laporan petugas Dinas Perhubungan sendiri, 

yang kemudian akan ditindak oleh bidang perparkiran. 

Ketiga, hal yang dilakukan adalah evaluasi kerja. Pada setiap 

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota bidang parkir akan 

dilakukan evaluasi bersama. Evaluasi dilakukan setiap bulan, yang dibahas 

adalah ada penyimpangan atau tidak, kemudian langkah apa yang akan 

diambil agar hal tersebut tidak terulang kembali.  
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Mengenai parkir yang dilakukan oleh karang taruna, menurut 

pendapat dari Bapak Hary Dwi Yunianto91, bahwa parkir tersebut adalah 

lokasi parkir atau tempat parkir yang tidak memiliki izin, tidak memenuhi 

atau melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan 

oleh Dinas Perhubungan mengenai mekanisme permohonan izin 

pengusahaan tempat parkir umum. Beliau menambahkan:  

“Sudah ada beberapa lokasi parkir yang dikelola oleh karang 
taruna sudah kami tindak ke lokasi dan kami beri himbauan supaya 
melakukan perijinan ke Dinas Perhubungan. Seperti di taman kunang-
kunang, taman slamet, kemudian di kampong jodipan, itu beberapa 
contohnya. Kalau soal parkir karang taruna di Café Coklat Klasik kami 
tidak tahu, nanti akan kami proses” 

Namun, menurut pantauan peneliti hingga pada tanggal 9 Juli 

2017, lokasi parkir tersebut masih mengatas namakan karang taruna. Dari 

hal tersebut bisa dilihat bahwa ketegasan dan pengawasan Dinas 

Perhubungan terhadap lokasi-lokasi parkir yang tidak sesuai atau tidak 

berijin masih belum maksimal. 

Apabila ada seseorang yang ingin melakukan permohonan izin 

untuk pengelolaan tempat parkir umum, maka ada beberapa hal yang harus 

dipenuhi, dianntaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan Perizinan Pengelolaan tempat parkir: 

a. Tidak bertentangan dengan peraturan lalulintas 

b. Tidak mengganggu kepentingan umum 

c. Ada izin tidak keberatan dari pemilik yang 

didukung oleh penguasa wilayah yaitu RT/RW 

                                                             
91 Wawancara Pada tanggal, 9 Mei 2017 
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2. Syarat bagi calon pengelola tempat parkir: 

a. Mengajukan permohonan pengelolaan tempat parkir 

kepada Dinas Perhubungan. 

b. Membuat pernyataan mentaati ketentuan/peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah 

c. Memberikan foto copy KK & KTP 

d. Materai 2 lembar 

e. Foto dengan background merah 4x6 sejumlah 4 

lembar 

f. Dilampiri Surat Ijin atau Surat Pernyataan Pemilik 

Lokasi 

g. Seluruh berkas dikumpulkan dalam map warna biru 

(bila perpanjangan Surat Penunjukan) dan map hijau 

bila titik parkir baru 

h. Selanjutnya akan dibuatkan Surat Penunjukan bila 

sudah dilakukan survey lokasi 

i. Dibuatkan surat perjanjian jumlah nominal untuk 

setoran kepada pemerintah (Dinas Perhubungan) 

yang akan diambil oleh petugas Dinas Perhubungan. 

j. Kartu Tanda Anggota akan diberikan beserta rompi 

dan karcis parkir. 
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Tabel 3: Pelaksanaan Retribusi Oleh Petugas Parkir 

Nama 

(disamarkan) 

Lokasi  Karcis Yang 

disetorkan 

(Rupiah)  

Memberi Tidak 

memberi 

1. Wakit  

 

2. Ahmad 

3. Sukarno  

4. Mahmud  

5. Sholeh  

 

6. Bambang 

7. Budiman 

Jl. Simpang 

Wilis Indah 

Jl. Ijen  

Jl. Pasar Besar 

Jl. LA Sucipto 

Ruko Soekarno 

Hatta Indah 

Jl. Borobudur  

Pasar Mergan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 

 

75.000 

30.000 

40.000 

75.000 – 

100.000 

20.000 

20.000 

 Sumber: Data primer dan diolah (tahun 2017) 

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa setiap lokasi 

parkir memiliki target retribusi yang harus disetorkan dengan jumlah yang 

berbeda, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara petugas parkir dan 

Dinas Perhubungan yang sebelumnya dilakukan investigasi terlebih 

dahulu oleh pihak Dinas Perhubungan sebelum menentukan target pada 

setiap lokasi parkir. Setelah dipantau selama waktu yang ditentukan, maka 

Dinas Perhubungan bisa menentukan target yang harus disetorkan oleh 

petugas parkir pada suatu lokasi titik parkir. Berdasarkan wawancara yang 
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dilakukan dengan Wakit92 sebagai petugas parkir di depan pasar buku 

wilis menyebutkan bahwa sehari-hari beliau menarik retribusi parkir 

sebesar Rp.2.000; untuk sepeda motor dan Rp.3.000; untuk mobil. Sehari-

harinya Wakit ditarget untuk menyetorkan RP.50.000; kepada Dinas 

Perhubungan melalui koordinator lapangan. Menurut pemantauan peneliti 

pada saat itu, selama kegiatan parkir petugas parkir tidak pernah 

memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna jasa parkir. Kemudian 

wawancara dengan Ahmad93 yang setiap malam menjadi petugas parkir di 

sekitar warung kaki lima jl. Ijen (Depan Gereja). Menurut penuturan 

Ahmad, setiap malamnya ditarget sebesar Rp.50.000; untuk disetorkan 

kepada pihak Dinas Perhubungan. Menurut pantauan peniliti pada saat 

tersebut Ahmad memiliki karcis retribusi parkir namun tidak diberikan 

kepada setiap pengguna jasa parkir yang berkunjung ketempat tersebut. 

Kemudian wawancara dengan Sukarno94 yang mengaku sudah menjadi 

petugas parkir sejak tahun 1990 dan beberapa kali berpindah lokasi karena 

beberapa alasan diantaranya toko sudah tutup, pindah lokasi, dan 

sebagainya. Saat ini Sukarno menjadi petugas parkir di jl. Pasar Besar 

mengatakan bahwa sehari-hari beliau ditarget sebesar Rp.30.000; oleh 

Dinas Perhubungan. Menurut pantauan peneliti, setiap kegiatan parkir di 

lokasi tersebut petugas parkir selalu memberikan karcis parkir. Kemudian 

wawancara dengan Mahmud95 yang menjadi petugas parkir di Jl. L.A 

Sucipto di depan warung bakso. Menurut beliau setiap harinya Mahmud 

                                                             
92 Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2016 
93 Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2016 
94 Wawancara dilakukan pada tanggal 19 April 2016 
95 Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017 
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ditarget sebesar Rp40.000; untuk disetorkan kepada Dinas Perhubungan. 

Menurut pantauan peneliti, Mahmud tidak pernah memberikan karcis 

kepada setiap pengguna jasa parkir. Kemudian wawancara dengan Soleh96 

yang menjadi petugas parkir di Ruko Soekarno Hata Indah mengatakan 

bahwa setiap harinya Soleh ditarget sebesar Rp.75.000-Rp.100.000; untuk 

disetorkan kepada Dinas Perhubungan. Menurut pantauan peneliti, petugas 

parkir tidak pernah memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. 

Kemudian wawancara dengan Bambang97 yang menjadi petugas parkir di 

Jl. Borobudur Indah. Beliau mengatakan bahwa sehari-hari mendapatkan 

target sebesar Rp.20.000; dan menurut pantauan peneliti Bambang tidak 

pernah memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna jasa parkir. 

Kemudian terakhir wawancara dengan Buamin yang menjadi petugas 

parkir di pasar Mergan, setiap harinya ditarget Rp20.000; oleh Dinas 

Perhubungan. Menurut pantauan peneliti Buamin selalu memberikan 

karcis parkir kepada setiap pengguna jasa parkir. 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa minimnya 

kesadaran dari para petugas parkir untuk memberi karcis kepada pengguna 

jasa parkir tentu saja merugikan, baik itu kepada masyarakat pengguna 

jasa parkir maupun Dinas Perhubungan itu sendiri. Sebab karcis 

merupakan tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang sah. Karcis 

tersebut berfungsi sebagai tanda bukti apabila ada kehilangan pada 

kendaraan yang diparkir, maka si pemilik kendaraan mempunyai hak 

untuk meminta ganti rugi kepada petugas parkir.  
                                                             
96 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017 
97 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017 
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Pada prakteknya dilapangan masih saja terjadi kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas parkir. Baik itu parkir 

resmi atau parkir yang berijin, maupun parkir yang tidak resmi atau tidak 

memiliki ijin, sudah sangat jelas pelanggaran yang dilakukan. Pertama 

mereka orang / kelompok, tidak memiliki ijin untuk melakukan penarikan 

tarif parkir, kedua hasil dari pendapatan parkir tersebut tidak diberikan 

sebagian atau jumlah tertentu kepada pemerintah, guna memberikan 

pemasukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Tabel 4: Pengguna Jasa Parkir 

Nama  Kendaraan Karcis Tarif parkir  

(Rupiah) Sepeda 

Motor 

Mobil  Diberi  Kadang-

kadang 

Tidak 

1. Erdyn 

2. Devta  

3. Patra   

 

 

4. Anzi  

5. Dewi  

6. Alin  

 

 

7. Hairuzzadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 

2.000 

2.000 sepeda 

motor 

3.000 mobil 

2.000 

2.000 

2.000 sepeda 

motor 

4.000 mobil 

2.000 
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8. Ilham  

9. Vivi  

10. Oki  

11. Wahyudin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 

3.000 

2.000 

2.000 sepeda 

motor 

3.000 mobil 

Sumber: Data Primer dan diolah (tahun 2017) 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa setiap pengguna jasa 

parkir memiliki pendapat yang berbeda setiap melakukan kegiatan parkir. 

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Erdyn98 yang sehari-hari 

menggunakan kendaraan roda dua dalam setiap bepergian. Erdyn 

mengatakan bahwa setiap melakukan kegiatan parkir, selalu ditarik tarif 

parkir sebesar Rp.2.000; terkadang diberi karcis terkadang juga tidak. 

Erdyn juga mengatakan terkadang karcis yang diterimapun bukan karcis 

baru atau karcis bekas pengguna jasa sebelumnya atau dengan kata lain 

sudah tidak sah. Kemudian wawancara dengan Devta99 yang sehari-hari 

juga menggunakan kendaraan roda dua mengatakan jika setiap melakukan 

kegiatan parkir, ditarik tarif parkir sebesar Rp.2.000; namun selama 

melakukan kegiatan parkir tidak pernah diberi karcis parkir. Kemudian 

wawancara dengan Patra100 yang sehari-hari bepergian menggunakan 

mobil dan terkadang sepeda motor, mengaku ditarik tarif retribusi parkir 

untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.2.000; dan mobil sebesar Rp.3.000; 

                                                             
98 Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017 
99 Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017 
100 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Juni 2017 
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selama melakuka kegiatan parkir Patra terkadang diberi karcis parkir 

terkadang tidak diberi karcis. Kemudian wawancara dengan Anzi101 yang 

sehari-hari melakukan kegiatan menggunakan sepeda motor, mengatakan 

setiap melakukan kegiatan parkir ditarik tarif parkir sebesar Rp.2.000; 

Anzi mengatakan bahwa setiap memarkir kendaraan terkadang diberi 

karcis terkadang tidak diberi karcis. Kemudian wawancara dengan 

Dewi102 yang sehari-hari menggunakan kendaraan roda dua dalam 

bepergian mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan parkir Dewi 

ditarik tarif parkir sebesar Rp.2.000; dan tidak pernah diberi karcis. 

Kemudian wawancara dengan Alin103 yang sehari-hari menggunakan 

kendaraan roda dua dan mobil dalam kegiatan sehari-hari mengatakan 

bahwa setiap melakukan kegiatan parkir Alin ditarik tarif parkir untuk 

kendaraan roda dua sebesar Rp.2.000; dan mobil sebesar Rp.4.000; 

terkadang diberi karcis dan terkadang tidak diberi karcis. Kemudian 

wawancara dengan Hairuzzadi104 yang sehari-hari menggunakan 

kendaraan roda dua dalam setiap aktivitasnya mengatakan bahwa setiap 

melakukan kegiatan parkir ditarik tarif sebesar Rp.2.000; dan Hairuzzadi 

mengatakan tidak pernah diberi karcis pada setiap kegiatan parkir. 

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Ilham105 yang sehari-hari 

menggunakan kendaraan roda dua dalam kegiatan sehari-hari mengatakan 

bahwa setiap melakukan kegiatan parkir, Ilham106 ditarik tarif sebesar 

                                                             
101 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017 
102 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017 
103 Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017 
104 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017 
105 Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017 
106 Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 
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Rp.2.000; dan tidak pernah diberi karcis. Kemudian wawancara dengan 

Vivi107 yang sehari-hari menggunakan mobil dalam melakukan 

kegiatannya mengatakan bahwa, setiap melakukan kegiatan parkir Vivi 

ditarik tarif parkir sebesar Rp3.000; dan tidak pernah diberi karcis. 

Kemudia wawancara dengan Oki108 yang sehari-hari menggunakan 

kendaraan roda dua dalam kegiatannya mengatakan bahwa, setiap 

melakuakn kegiatan parkir ditarik tarif sebesar Rp.2.000; dan tidak pernah 

diberi karcis. Kemudian wawancara dengan Wahyudin109 yang sehari-hari 

menggunakan kendaraan roda dua dan mobil dalam kegiatannya 

mengatakan bahwa, setiap melakukan kegiatan parkir ditarik tarif parkir 

sebesar Rp.2.000; untuk sepeda motor dan Rp.3.000; untuk mobil. 

Wahyudin mengatakan setiap memarkir kendaraannya terkadang diberi 

karcis dan terkadang tidak diberi karcis. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa setiap 

pengguna jasa parkir sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan karcis 

sebagai bukti pembayaran retribusi yang sah, sesuai dengan Pasal 17 Ayat 

(1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, 

Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 Ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir. 

namun pada faktanya di lapangan tidak diberi oleh petugas parkir. 

Sayangnya dari beberapa pengguna jasa parkir tidak peduli untuk meminta 

haknya, mereka lebih memilih untuk diam saja. 

                                                             
107 Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 
108 Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 
109 Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 
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Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan 

lokasi parkir mulai dari sistem perekrutan petugas parkir, lokasi parkir, 

pengawasan kegiatan parkir, hingga evaluasi kerja. Namun kinerja tersebut 

belum maksimal, sebab pada kenyataannya di lapangan masih banyak 

sekali kecurangan yang dilakukan oleh petugas parkir baik yang memiliki 

ijin ataupun tidak memiliki ijin. Hal itu disebabkan karena minimnya 

pengawasan dari Dinas Perhubungan. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) 

Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang 

berbunyi Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum 

dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk. Merujuk pada pasal tersebut, sebaiknya Dinas Perhubungan 

khususnya pada Bidang Perparkiran memiliki anggota yang cukup untuk 

melakukan pengawasan pada setiap titik parkir yang tersebar. Tanpa SDM 

yang mempunyai kemampuan tinggi (profesional) misi lembaga tidak akan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu kualitas SDM perlu 

mendapatkan perhtian yang serius. Untuk memberdayakan dan 

peningkatan SDM di daerah, maka Program Pendidikan dan Latihan untuk 

Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk 

efisiensi dan juga wahana pengetahuan SDM agar semakin meluas 

cakrawala pengalamanya maka pelatihan ini dapat dilakukan secara 

kontinu oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.110 Dengan 

demikian terbuka peluang baik bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi 

tinggi untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dengan 

                                                             
110 H.A.W Widjaya. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
Hal 17 
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kompetisi yang sehat. Atau melakukan perekrutan pegawai baru untuk 

diposisikan sebagai pengawas, sehingga masyarakat yang berkompeten 

bisa turut serta dalam melakukan pelayanan publik yang baik kepada 

masyarakat kota Malang. Jadi tidak ada lagi alasan mengenai minimnya 

anggota untuk melakukan pengawasan.   

Pasal 18 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Tempat Parkir yang berbunyi, Dalam upaya pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun 

operasional. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut seharusnya Dinas 

Perhubungan memberikan keterampilan kepada petugas parkir semisal 

mengenai cara atau teknik untuk memberikan aba-aba bagi kendaraan roda 

empat yang akan parkir. Selanjutnya memberikan pembinaan mengenai 

pemberian karcis parkir. Karena hal tersebut merupakan salah satu 

kewajiban petugas parkir dan hak bagi pengguna parkir untuk dipenuhi. 

Karena karcis berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi yang sah, 

kemudian sebagai bukti apabila ada kehilangan pada kendaraan, 

digunakan sebagai alat untuk meminta ganti rugi kehilangan pada petugas 

parkir. Selain itu pengawasan dari masyarakat pun diperlukan. Dengan 

cara menyampaikan secara lisan atau tulisan kepada Dinas Perhubungan, 

berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang 

bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun 

melalui media. 
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D. Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan terhadap retribusi 

parkir di Kota Malang sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Perda Kota 

Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Jo 

Pasal 22 (2) Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.111 Parkir adalah 

menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah 

disediakan.112 Jadi retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa parkir atau pelayanan tempat parkir yang disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, jenis-jenis tempat parkir 

terdiri dari: 

a. Tempat parkir umum 

b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah. 

c. Tempat parkir kegiatan insidental. 

d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau 

badan. 

                                                             
111 Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
112 Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 
Tempat Parkir 
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Sedangkan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai 

berikut: 

1) Besar tarif retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Truk gandeng, truk trailer, dan bus besar sebesar Rp10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) 

b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu 

rupiah) 

c. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga 

ribu rupiah) 

d. Sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 

2) Besar tarif insidentil ditetapkan sebagai berikut: 

a. Truk, bus, dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua 

puluh ribu rupiah)  

b. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 

(lima ribu rupiah) 

c. Sepeda motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 

Setiap kendaraan yang parkir terkait dengan penggunaan lahan 

parkir milik pemerintah daerah dalam artian lahan parkir tersebut yang 

berada di tepi jalan umum atau lahan parkir yang telah disediakan oleh 

pemerintah maka akan terkena pungutan berupa retribusi parkir, yang 

mana besarannya telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum, yang telah dijabarkan diatas. 
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Prosedur pemungutan retribusi parkir diawali dengan: 

a. Pencetakan karcis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, karcis 

dibuat dua rangkap dan diberi nomor seri/urut untuk memudahkan 

pengendalian dan menyusun laporan distribusi guna dijadikan arsip 

bagi Dinas Perhubungan. 

b. Karcis di distribusikan kepada juru parkir atau koordinator parkir 

untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir. 

c. Karcis yang dibawa juru parkir dan hasil pemungutan retribusi 

disetorkan kepada koordinator atau langsung kepada petugas Dinas 

Perhubungan yang telah ditunjuk. 

d. Juru parkir atau koordinator diberi kwitansi sebagai tanda bukti 

penyetoran dari Dinas Perhubungan. 

Bagan 2: Alur pelaksanaan retribusi parkir 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer dan diolah (tahun 2017) 

Setiap subjek retribusi yang melakukan kegiatan parkir melakukan 

pembayaran kepada juru parkir, juru parkir yang menerima pembayaran 

juru parkir 

bank Bendahara 
bidang 

Juru pungut 

Subjek 
retribusi 
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memberikan karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Juru parkir 

menyetorkan sejumlah hasil pendapatan parkir yang sudah disepakati 

kepada juru pungut (koordinator lapangan) lalu kemudia juru pungut 

menyerahkan pendapatan tersebut kepada bendahara bidang perparkiran. 

Bendahara menerima uang, menghitung serta mencocokkan dengan buku 

kendali karcis lalu kemudian menyetorkannya ke bank Jatim untuk 

dimasukkan ke kas daerah. Sesuai dengan bunyi pada Pasal 16 ayat (3) 

Penerimaan Retribusi dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), di setor ke Kas Daerah. 

Tabel 5: Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2011-2015 

Tahun  Target  Realisasi  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Rp2.500.000.000,00 

Rp2.100.000.000,00 

Rp2.310.000.000,00 

Rp3.000.000.000,00 

Rp4.000.000.000,00 

Rp2.400.755.500,00 

Rp2.172.347.500,00 

Rp2.315.000.000,00 

Rp3.007.574.000,00 

Rp4.024.402.000,00 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang 

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi 

retribusi parkir di kota Malang setiap tahunnya tidak sama, hal tersebut 

tergantung pada target yang diberikan oleh Pemerintah Kota, jadi Dinas 

Perhubungan bekerja sesuai dengan target yang diberikan, apabila realisasi 

melebihi target maka hal tersebut menjadi nilai tambah bagi kinerja Dinas 

Perhubungan terutama bidang parkir, namun apabila realisasi tidak sesuai 
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target maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk 

tahun anggaran berikutnya. 

Target retribusi parkir pada Dinas Perhubungan rata-rata 

mengalami kenaikan dalam hal pencapaian target (realisasi). Hal tersebut 

dapat dilihat menngenai tingkat pertumbuhan dari hasil target retribusi 

parkir dalam kurun waktu 5 tahun pada grafik dibawah ini 

sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang (data diolah) 

Dari grafik tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang 

masuk kedalam Dinas Perhubungan yang berasal dari sektor retribusi 

parkir rata-rata tiap tahun sudah mencapai target yang diharapkan dan 

bahkan ada yang melebihi dari target. Pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 

Rp2.500.000.000,00 realisasimya sebesar Rp2.400.755.500,00. Pada tahun 

ini realisasimya memang tidak sesuai dengan target yang diharapkan, 

sehingga kemudian pada tahun 2012 Pemerintah Kota Malang 

menurunkan target retribusi sebesar Rp2.100.000.000,00 dan realisasinya 

0
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sebesar Rp2.172.347.500,00. Selanjutna pada tahun 2013 target sebesar 

Rp2.310.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp2.315.604.500,00. 

Kemudian pada tahun 2014 target sebesar Rp3.000.000.000,00 dan 

realisasinya sebesar Rp3.007.574.000,00. Dan terakhir pada tahun 2015 

target sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar 

Rp4.024.402.000,00.   

Namun, penyampaian target dan kenaikan target pertahunnya 

tersebut tidak dibarengi dengan baiknya fasilitas parkir yang ada dan 

petugas parkir yang terampil. Banyak keluhan yang masih ada pada 

masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Ibu Alin seorang ibu rumah 

tangga dan karyawan pada sebuah kantor, ia mengatakan bahwa tarif 

Rp.2.000; untuk 1x parkir motor cukup memberatkannya, sebab jika dalam 

1 minggu ibu Alin memarkir kendaraannya ±7x sudah Rp14.000; yang 

harus dikeluarkan, apabila 1 bulan sekitar Rp56.000; biaya yang 

dikeluarkan hanya untuk parkir saja.113  

1. Potensi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah 

Dalam kajian ini peneliti akan memaparkan beberapa hal yang 

ditemukan di lapangan mengenai penyediaan jasa parkir di tepi jalan 

umum yang memiliki permasalahan, adapun sebagai berikut: 

a. Realitas pemungutan parkir berjalan atas kehendak petugas parkir, 

tidak berdasarkan atas ketentuan yang berlaku. Di lapangan 

praktek pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir tidak disertai 

dengan pemberian karcis. 

                                                             
113 Wawancara hari Jum’at, 2 Juni 2017  
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b. Lahan parkir yang dikelola dan dimanfaatkan oleh kelompok yang 

mengatasnamakan, paguyuban, karang taruna, kelurahan, 

organisasi. Masing-masing mengatasnamakan kelompok untuk 

mengelola parkir.  

c. Lahan parkir bukan milik Pemerintah. Realitasnya retribusi parkir 

menjadi salah satu bisnis yang dimanfaatkan oleh sindikat. Sebagai 

contohnya lahan parkir yang dijual oleh segelintir orang kepada 

sindikat. Sindikat ini melakukan kerja sama dengan oknum di 

Dinas Perhubungan yang kemudian pihak Dinas Perhubungan 

mengeluarkan izin pengelolaan parkir. Hal ini yang kemudia hasil 

retribusinya tidak menyumbang kenaikan PAD Kota Malang. 

2. Pemetaan pendapatan parkir berdasarkan jumlah kendaraan 

Sumber dari Satlantas Polresta Malang menyebutkan dalam 

lima tahun terakhir (tahun 2009-2014) pertumbuhan kendaraan di kota 

Malang mencapai 175.000 unit kendaraan bermotor roda dua, dan 

25.000 unit kendaraan bermotor roda empat. Apabila kita hitung untuk 

1 kali parkir untuk kendaraan roda dua, maka total dana yang 

dikumpulkan oleh pemerintah kota Malang sebesar Rp350.000.000; 

perhari, Rp10.500.000.000; perbulan, Rp126.000.000.000; pertahun. 

Sedangkan untuk kendaraan roda empat maka total dana yang 

dikumpulkan oleh pemerintah kota Malang sebesar, Rp75.000.000; 

perhari, Rp2.250.000.000; perbulan, Rp27.000.000.000; pertahun. 

Perhitungan tersebut hanya berdasarkan jumlah kenaikan 

kendaraan, bukan jumlah kendaraan secara keseluruhan yang ada di 
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kota Malang. Dari hasi penghitungan tersebut saja, sudah mencapai 

nominal 153M dalam kurun waktu satu tahun. 

3. Pendapatan parkir berdasarkan jumlah setoran 

Sumber dari Dinas Perhubungan menyebutkan untuk lokasi 

parkir di kota Malang  tersebar pada ±700 titik. Apabila diasumsikan 

rata-rata setiap hari petugas parkir menyetorkan Rp50.000; per hari 

kepada Pemerintah kota, apabila ada 700 titik parkir di Kota Malang, 

total seluruh dana yang dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 

Rp35.000.000; sehari, Rp1.050.000.000; sebulan, Rp12.600.000.000; 

pertahun. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka sangat jelas bahwa 

hasil dari pendapatan retribusi parkir dapat menyumbang kepada 

Pendapatan Asli Daerah. Namun pada prakteknya di lapangan masih 

saja ada oknum dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang 

menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri. 

4. Pendapatan parkir berdasarkan jumlah juru parkir 

Sumber dari Dinas Perhubungan menyebutkan untuk jumlah 

petugas parkir sebanyak ±3000 personil. Apabila kita hitung rata-rata 

setiap petugas parkir menyetorkan Rp50.000; kepada Dinas 

Perhubungan, maka apabila ada 3000 petugas parkir di Kota Malang, 

total seluruh dana yang dikumpulkan oleh pemerintah sebesar 

Rp150.000.000; sehari, Rp4.500.000.000; sebulan, Rp54.000.000.000; 

setahun.  
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Dari hasil penghitungan tersebut maka dapat dikatakan, 

dengan potensi asumsi pendapatan pada sektor retribusi parkir dengan 

total ratusan milyar, dibandingkan dengan target Pendapatan Asli 

Daerah yang hanya 7milyar saja, maka perbandingannya sangat jauh. 

Terdapat indikasi bahwa ada kelemahan dalam pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Kurang maksimalnya pengawasan dan 

ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan mengakibatkan terjadinya 

kecurangan yang dilakukan oleh para oknum petugas parkir. Sebagai salah 

satu contoh, lokasi parkir di pasar mergan petugas parkir bapak BD 

menyebutkan selama sekitar 1 tahun menjadi petugas parkir, belum pernah 

1 orang pun dari dinas yang berkunjung ke lokasi tersebut. 

Setiap pihak terkait, baik itu Dinas Perhubungan, petugas parkir, 

dan masyarakat harusnya saling berkontribusi dalam hal pengelolaan 

lokasi parkir tersebut, Dinas Perhubungan yang bekerja secara maksimal 

menjalankan amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Parkir, petugas parkir bekerja dengan amanah dan jujur, serta masyarakat 

yang berperan aktif bisa berupa mengontrol kinerja petugas parkir dengan 

meminta bukti pembayaran retribusi apabila tidak diberi. Sehingga 

pendapatan dari hasil retribusi parkir tersebut bisa maksimal masuk ke 

dalam kas daerah guna meningkatkan PAD. 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perhubungan Dalam 

Melakukan Pengelolaan Parkir Sesuai Dengan Perda Kota Malang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. 
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Retribusi parkir termasuk salah satu sumber pendapatan asli daerah 

melalui sektor retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut memiliki potensi 

yang tinggi untuk dapat diperhitungkan oleh setiap pemerintah daerah 

khususnya Pemerintah Kota Malang, sehingga perlu digali secara 

maksimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut 

Pasal 8 Perda kota Malang Nomor 4 tahun 2009, jenis-jenis tempat parkir 

terdiri dari: 

e. Tempat parkir umum 

f. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah. 

g. Tempat parkir kegiatan insidental. 

h. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau 

badan. 

Lokasi yang dapat dikategorikan sebagai tempat parkir dan dapat 

dipungut retribusi parkir ialah tempat yang berada di tepi jalan atau 

halaman   perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan 

rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang 

diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk 

menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat 

sementara. 114 

1. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Dinas Perhubungan 

                                                             
114 Pasal 1 Angka 6 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir 
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Dalam wawancara dengan bapak Hary Dwi Yunianto115 beliau 

mengatakan bahwa yang menjadi factor pendukung Dinas 

Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir sesuai dengan 

Perda Nomor 4 Tahun 2009 diantaranya adalah: 

a. Kinerja pegawai Dinas Perhubungan itu sendiri, khususnya pada 

bidang Perparkiran. Sebab dalam bidang Perparkiran itu sendiri 

dipilah lagi ke dalam beberapa seksi, yaitu: (1) Seksi perencanaan 

dan tata kelola perparkiran (12 anggota), (2) Seksi Pemungutan (8 

anggota), dan (3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan (9 anggota). 

Dari setiap seksi tersebut saling berhubungan dan bekerja sama 

dengan baik, agar penngelolaan parkir bisa berjalan dengan 

maksimal. 

b. Masyarakat yang proaktif, diharapkan masyarakat dapat membantu 

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Apabila ada juru parkir yang nakal, dalam artian menaikkan tarif 

seenaknya, tidak diberi karcis, tidak bertanggung jawab dan 

sebagainya, hal tersebut bisa di laporkan langsung kepada Dinas 

Perhubungan. 

c. Petugas parkir yang tertib, dengan menggunakan atribut parkir 

yang lengkap, seperti rompi parkir, Kartu Tanda Anggota, dan 

memberikan karcis parkir kepada subjek retribusi. Serta bekerja 

dengan baik, menjaga keamaan kendaraan selama ditinggal oleh 

pemilik kendaraan tersebut. 

                                                             
115 Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2017 
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Menurut Bapak Moch. Syamsul Arifin116 ketika diwawancarai 

mengenai hal hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam melalukan 

pengelolaan parkir diantaranya adalah tenaga, kemudian sarana dan 

prasarana penunjang, biaya operasioanal pelaksanaan untuk 

melakukan kegiatan di lapangan, masyarakat pengguna jasa parkir 

yang kurang aktif memberikan kritik atau pemberitahuan kepada 

Dinas Perhubungan, sehingga membuat pelanggaran-pelanggaran 

sedikit lebih sulit untuk ditangani. Menurut beliau, pihak Dinas 

Perhubungan sendiri telah melakukan pengawasan pada titik-titik 

parkir yang ada di kota Malang dan melakukan peninjauan apakah 

benar laporan-laporan yang telah diberikan oleh masyarakat. Namun 

sejauh ini, para petugas parkir mengaku bahwa mereka bekerja 

dengan baik, memberlakukan tarif parkir sesuai dengan yang sudah 

diberikan oleh Dinas Perhubungan memberikan karcis parkir kepada 

subjek retribusi. 

Melihat dari pernyataan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa 

pada dasarnya Dinas Perhubungan sudah melakukan pengelolaan 

parkir sebagaimana mestinya. Namun masih kurang maksimal, sebab 

melihat dari pernyataan bapak Hary bahwa petugas Dinas 

Perhubungan untuk pengawasan sendiri hanya ada 9 (Sembilan) orang 

personil. Sehingga sangat memungkinkan sekali bagi para juru parkir 

untuk lalai dalam bekerja. Jadi, sebaiknya pegawai yang menangani 

soal pengawasan untuk ditambahkan lagi anggotanya, agar bisa 

                                                             
116 Wawancara PAda tanggal 8 Mei 2017 
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melakukan pengawasan lebih optimal lagi untuk seluruh tempat parkir 

yang ada di Kota Malang.  

Sedangkan menurut bapak Hary117 yang menjadi penghambat 

Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir 

diantaranya adalah: 

a. Faktor alam atau cuaca yang berubah. Jika pada musim 

penghujan, pengguna jasa parkir pun dengan otomatis tidak 

terlalu banyak. Contoh lainnya adalah baru-baru ini Kota 

Malang mengalami musibah yaitu terbakarnya pasar besar, 

sehingga mengakibatkan beberapa pedagang tidak berjualan. 

Hal tersebu juga berdampak pada retribusi parkir, sehingga 

masyarakat yang berkunjung ke pasar pun juga berkurang. 

b. Draft perwal mengenai syarat dan tatacara penetapan tempat 

parkir yang belum disahkan. 

c. Alih fungsi seperti yang tadinya merupakan pertokoan berubah 

menjadi perkantoran, kontrakan habis, took tutup dan 

sebagainya. 

d. Perbandingan jumlah kendaraan dan fasilitas umum yang tidak 

sebanding. 

Dari beberapa hal yang telah disebutkan, baik itu faktor 

pendukung maupun faktor penghambat dapat dikatakan bahwa setiap 

pihak baik itu Dinas Perhubungan, Juru Parkir, masyarakat pengguna 

jasa parkir memiliki kewajiban masing-masing supaya pengelolaan 
                                                             
117 Wawancara Pada tanggal 9 Mei 2017 
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parkir di Kota Malang bisa berjalan dengan baik. Selain itu Dinas 

Perhubungan sendiri harus memiliki inovasi dalam melakukan 

pengelolaan parkir itu sendiri. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Juru Parkir 

Dari wawancara yang dilakukan dengan Hamzah118, dikatakan 

oleh beliau yang menjadi faktor pendukung berjalannya pengelolaan 

tempat parkir di Kota Malang, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dinas Perhubungan sudah memfasilitasi juru parkir dengan baik, 

mereka sudah merasa diperhatikan diantaranya dengan 

diberikannya beberapa fasilitas seperti: rompi parkir, karcis parkir, 

dan Kartu Tanda Anggota. 

b. Dinas Perhubungan memberikan sosialisasi kepada juru parkir 

berupa arahan dan masukan. 

c. Pengawasan di lapangan juga dilakukan. 

Hamzah juga menambahkan yang menjadi faktor penghambat 

berjalannya pengelolaan tempat parkir, ialah masih adanya juru parkir 

liar, hal tersebut dirasa sangat merugikan para juru parkir resmi. 

Karena pada akhirnya mereka dituduh tidak baik oleh masyarakat. 

Adapun pendapat dari juru parkir lain, Dadang119 

menyebutkan bahawa selama ini menjadi juru parkir dirasa baik-baik 

saja. Karena menjadi juru parkir adalah mata pencaharian Dadang 

untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan hambatan yang dirasakan 

                                                             
118 Wawancara pada tanggal, 19 Juni 2017 
119 Wawancara pada tanggal 19 Juni 2017 
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adalah jika toko tutup atau libur, karena secara otomatis Bapak BG 

tidak bekerja dan tidak mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga. 

Dari hasil wawancara kepada para juru parkir tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa saat ini kegiatan parkir yang dikelola oleh 

Dinas Perhubungan sudah mengalami kemajuan, diantaranya adalah 

beberapa fasilitas yang diberikan kepada juru parkir resmi sebagai 

pembeda dengan juru parkir liar. Namun tetap saja ada hambatan di 

dalamnya, yaitu kurang maksimalnya pengawasan Petugas Dinas 

Perhubungan kepada juru parkir liar, karena juru parkir resmi merasa 

sangat dirugikan dengan keberadaan oknum-oknum tersebut. 




