
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang penulis anggap memiliki

kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi, penelitian ini jumlah

informan sebanyak 5 orang yang berada di Jl. Pemuda Kelurahan Gunung Sari

Kec. Tanjungkarang Pusat, yang memiliki latar belakang berbeda sera tanggapan

yang berbeda-beda. Selain tiu juga perbedaan tingkat pendidikan dari masing

masing informan   sangan memperngaruhi mereka terhadap pertanyaan yang

diajukan. Menurut penulis melalui kelima informan tersebut, data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini telah mencukupi dan representative sebagai bahan

analisis. Mengenai tanggapan masyarakat terhadap Implementasi Perda No 05

Tahun 2011 tentang tarif parkir yang merupakan rancangan Pemerintah dalam

upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Bandar Lampung. Berikut ini

akan digambarkan hasil penelitian yang menunjukkan profil informan beserta

pembahasannya. tabel dibawah ini menunjukan profil mengenai informan dalam

penelitian.

Informan I

Nama : Rima Esty Wulandari

Usia : 23 Tahun



Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Kedelai Kelurahan Gedung Meneng

Informan II

Nama : M. Anis

Usia : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Adiyaksa Teluk Betung

Informan III

Nama : Wendy Firmansyah

Usia : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Agus Salim, no 49 Bandar Lampung

Informan IV

Nama : Hartono Sucipto

Usia : 43 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petugas Pos Jl.Pemuda Bandar lampung

Alamat : Sukarame

Informan V

Nama : Muhammad Andi

Usia : 20 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tukang Parkir Bayangan atau Liar di Jl.Pemuda



Alamat : Gotong Royong

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Pengelola Jasa Parkir Secara Umum

Berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

a. Pelayanan Pengelola Parkir terhadap Pengguna Jasa Parkir

Pelayanan yang diberikan pengelola parkir terhadap masyarakat pengguna jasa

parkir yang merupakan konsumen parkir di Jl.Pemuda adalah hal utama yang

harus diperhatikan. apabila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang

semestinya, itu akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kepada

pemerintah. Masyarakat akan merasa terbebani atas kebijakan yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah apabila kebijakan tersebut memberatkan masyarakat, dan tidak

sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang dicanangkan. Seperti yang diungkapkan

oleh Informan I, yang merupakan salah satu pengguna jasa parkir:

pelaksanaan standar pelayanan pengelola parkir tidak dapat dikatakan
maksimal, seharusnya pengelola parkir sudah mampu meihat apasaja
kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan sehingga tidak menimbulkan
keluhan-keluhan dari masyarakat, tapi mengapa tidak ada koreksi baik dari
Pemerintah Daerah maupun petugas-petugas parkir yang ada di Jl.Pemuda
tersebut, sampai sekarangpun keadaan yang ada dilapangan makin tidak
kondusif. Sangat terlihat jelas ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No
5 Tahun 2011 yang salah satu tujuannya adalah Jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011

tidak terlaksana secara maksimal, masih banyak kendala yang terjadi dilapangan.

Pemerintah tidak mementingkan kebutuhan masyarakat hanya mementingkan

kepentingan untuk pemerintahan, hal serupa juga disampaikan oleh informan II :

Pelayanannya belum bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat,
saya sebagai salah satu masyarakat yang pernah menikmati lahan parkir
yang ada di Jl.Pemuda kurang setuju dengan peraturan yang dibuat saat
ini, seharusnya pengelola parkir bisa memberikan ketegasan terhadap



petugas-petugas yang tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya.
Dalam pelaksanaan nya pun harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan
Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah, sehingga pasal
yang ada tidak hanya berbunyi namun dapat terlaksana.

Dari hasil wawancara dengan Informan III, seorang pedagang sekaligus pengguna

jasa parkir. diketahui bahwa pambayaran tiket parkir tidak hanya di pos keluarnya

kendaraan, tetapi setiap konsumen parkir yang memarkirkan kendaraan pun akan

dipungut biaya kembali oleh tukang parkir liar di areal perparkiran. Dia

mengatakan:

Meskipun pengendara telah mengantongi tiket parkir dari petugas boks e-
parking, juru parkir tetap menagih pungutan parkir. Padahal, telah terdata
dalam aturan, pada tiga jalan, yakni Jalan Pemuda, Jalan Pangkal Pinang,
dan Jalan Letjen Suprapto, untuk sepeda motor dikenakan biaya
Rp1.500/satu jam. Sementara itu, mobil Rp2.500 untuk satu jam pertama.
Untuk sepeda motor, per jam berikutnya akan dikenakan biaya tambahan
Rp1.000, sedangkan mobil untuk satu jam berikutnya dikenakan Rp1.500.
Tidak itu saja, juru parkir akan berdiri mematung atau bertahan dalam
duduknya jika pengendara tidak memberikan tambahan uang parkir.
Sehingga banyak pengendara yang mengatur posisi parkir masing-masing.
Pengendara juga secara mandiri mengeluarkan kendaraan di areal parkir.
Saat ini jumlah juru parkir sangat berlebihan. Menurut standar, dibutuhkan
setidaknya 15 juru parkir untuk tiga jalan tersebut, sedangkan saat ini juru
parkir mencapai 40 orang. Sehingga Kepala Dinas Perhubungan
menggabungkan tiga pengelola parkir pada tiga jalan tersebut menjadi satu
pengawas. Hal itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi agar
mencegah

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Informan IV, yang merupakan Petugas

Pos di Jl.Pemuda dia mengatakan:

pusat ya seperti ini.sebagai petugas saya hanya menjalankannya sesuai
dengan aturan, saya akui memang lahan yang diberikan tidak sesuai
dengan keinginan masyarakat, namun apabila melakukan perubahan untuk
daerah ini tentunya tidak instan. Mengeluh pun untuk saat ini percuma
karena belum ada penataan yang tepat untuk lahan parkir yang luas,
menurut informasi yang saya dengar ya seperti itu .



Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa masih banyak kendala-kendala yang

dihadapi oleh mereka sebagai petugas parkir, namun pemerintah juga tidak

mementingkan bagaimana kondisi yang terjadi di daerah ini.

Sedangkan dari hasil wawancara terhadap Informan V, yang merupakan tukang pa

rkir liar. Dia memberikan tanggapan bahwa:

dan keluar saja, tanpa memberikan pelayanan yang seharusnya disaat
kendaraan sudah masuk di Jl.Pemuda. sehingga dibutuhkan petugas yang
bisa mengatur letak posisi kendaraan di area tersebut, Karena alasan
tersebut  juga lah mengapa kami menjadi tukang parkir liar di Jl.p

Tidak adanya pelayanan ketika konsumen parkir masuk untuk memakai lahan

parkir, membuat banyak tukang parkir liar mengambil alih pekerjaan tersebut

untuk melayani masyarakat meskipun hal itu dilarang.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan pengelola parkir belum

terlaksana secara maksimal, pengelola parkir tidak mementingkan kenyamanan

masyarakat dan hanya fokus pada pelayanan didalam pos, sehingga masyarakat

hanya bisa mengeluh atas kondisi yang ada di Jl.Pemuda.

b. Cara mengefisiensikan pengaturan tata parkir agar tidak terjadi
kemacetan

Pengaturan Tata Parkir yang baik merupakan salah satu hal yang harus

diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi

kemacetan. Namun apabila hal tersebut tidak diutamakan hasilnya akan terjadi

kekacauan seperti di Jl.Pemuda. seperti yang dikatakan oleh Informan I:



terjalinnya kejasama antara dewan kota (pemerintah), aparat penegak
hukum, dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya PKL
(Pedagang Kaki Lima) yang kurang terkoordinir, dan produksi kendaraan
yang semakin meningkat sehingga menyebabkan lalu lintas menjadi
semwarut terutama di daerah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Khususnya Lalu lintas yang ada di Jl. Pemuda sangat perlu diperhatikan,
daerah ini merupakan salah satu daerah perparkiran yang disediakan
Pemerintah Daerah untuk masyarakat. Namun masih banyak kekurangan
yang perlu dibenahi oleh pemerintah karena banyaknya keluhan dari
masyarakat tentang kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di

Informan II dan III mengatakan hal yang serupa tentang tata parkir di Jl.Pemuda

yaitu:

ketegasan petugas-petugas parkir yang ada disana, terkadang konsumen
parkir harus memarkirkan dan mengeluarkan kendaraan secara

Antara kendaraan masuk dan keluar pun terkadang dijadikan satu jalur

Dapat diketahui bahwa bukan hanya Pelayanan pengelola parkir saja yang kurang,

namun ketidakteraturan letak kendaraan yang parkir menjadi penyebab tidak

maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola parkir.

Lebih lanjut Informan IV selaku Petugas Pos di Jl.Pemuda, ia menyatakan bahwa:

karena memang sangat tidak beraturan, karena saat ini pun masih ada
pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran di lahan yang seharusnya
digunakan untuk para pengguna jasa parkir, hal tersebut menimbulkan
jalan yang sudah ada menjadi sempit dan sulit untuk dilewati, meskipun
hal ini sudah ditegaskan namun kurangnya pengawasan menimbulkan
Pedagang Kaki Lima (PKL) datang kembali, karena daerah ini merupakan
daerah yang ramai pengunjung, sehingga para PKL kembali berjualan di
tempat ini. Namun kami akan mencoba untuk melakukan pengawasan
kembali agar dapat mengurangi kemacetan.

Informan V yang merupakan Tukang Parkir Liar, ia mengatakan :



masuk,sedangkan kendaraan yang sudah parkir tidak bisa dipastikan
lamanya waktu yang dipergunakan untuk parkir. Sehingga lahan parkir

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya penegasan dan

peraturan yang diberikan oleh pengelola parkir, tentang pengaturan lahan yang

digunakan konsumen parkir guna mengurangi kemacetan di Jl.Pemuda.

c. Pengawasan Pengelola Parkir Terhadap Keamanan Kendaraan Pengguna
Jasa Parkir

Keamanan Kendaraan Pengguna jasa parkir yang merupakan konsumen parkir

adalah hal vital bagi petugas serta pemerintah daerah, karena apabila keamanan

tidak diutamakan maka akan menimbulkan kurangnya kepercayaan bagi

konsumen untuk menitipkan kendaraannya terhadap petugas parkir. Seperti yang

diungkapkan Informan I, II, dan Informan III bahwa:

untuk kenyamanan
masyarakat, karena saat ini keamanan sangat diperlukan oleh masyarakat

tiket saat kendaraan masuk, namun lebih baik lagi apabila ada pengawasan

baik lagi apabila masyarakat pengguna jasa parkir memberikan keamanan
terhadap kendaraan mereka, seperti memberikan gembok di kendaraan
roda dua dan untuk kendaraan roda empat dilengkapi dengan

Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa tingkat keamanan di Jl.Pemuda

masih harus ditingkatkan, akan lebih baik lagi apabila petugas parkir melakukan



pengawasan di dalam areal parkir agar menghindari terjadinya pencurian dalam

hal apapun.

Informan IV menyatakan bahwa kemanan yang mereka berikan kepada pengguna

jasa parkir sudah dilakukan secara maksimal, sehingga angka pencurian

kendaraan di daerah ini sangatlah sedikit, dengan adanya tiket parkir yang

diberikan kepada konsumen parkir akan memberikan kesulitan bagi pihak-pihak

yang ingin melakukan pencurian, karena di tiket parkir tersebut sudah ditulis plat

setiap kendaraan yang masuk. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Informan

IV:

h
tidak perlu diragukan, karena dengan adanya tiket masuk itu akan

Sedangkan Informan V memberikan tanggapan yaitu :

lain yang memantau didalam, terkadang masih ada pencurian helm di areal
parkir ini, karena banyaknya kendaraan dan banyaknya aktifitas
masyarakat didaerah ini. Sehingga saling tidak memperhatikan aktiitas
masing-

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa selain pelayanan dan tata letak lahan

parkir, keamanan pun merupakan hal yang harus diutamakan bagi kenyamanan

masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya

pemerintah daerah melihat bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan dan

membenahi apa yang menjadi kendala bagi masyarakat.

3. Tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kenaikan tarif

parkir berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011



a. Penyebab tingginya tarif parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

tarif parkir yang tinggi membuat masyarakat merasa terbebani atas kondisi ini,

Pemerintah Daerah membuat kebijakan yang tidak disesuaikan apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat, tujuan pemerintah untuk meningkatkan PAD hanya

terfokus pada kepentingan pribadi saja tanpa mementingkan bagaimana tanggapan

masyarakat nantinya. Sehingga yang terjadi saat ini adalah masyarakat tidak

memberikan respon positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

tentang ditetapkannya tarif parkir ini, seperti yang dituturkan oleh Informan I dan

Informan II bahwa:

masyarakatnya, dinaikkannya tarif parkir tanpa adanya musyawarah hanya
akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintah hanya mementingk

tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun sangat disayangkan
karena tujuan pemerintah tidak disesuaikan dengan apa yang menjadi

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan III dan IV yaitu:

harus memberikan lahan yang sesuai dengan tingginya tarif yang
dikenakan, sehingga masyarakat tidak akan mengeluh karena mereka
melihat bahwa pemerintah juga menyesuaikan apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah yang diapat dari masyarakat

parkir di Jl. Pemuda ini, mereka mengatakan kenapa lahan parkir ini



sangat sempit namun bayar parkir nya mahal, itu sangat tidak sesuai.
Keamanan pun belum tentu terjamin, terutama kendaraan roda dua, karena
pernah ada yang mengalami kehilangan helm ketika dia memarkirkan
kendaraannya dan tidak ada tanggung jawab dari penjaga parkir. Alasan
mereka adalah karena terlalu banyak kendaraan yang parkir,sehingga
mereka tidak fokus pada satu kendaraan saja. Pemerintah menaikan tarif
parkir namun tidak ada timbal balik terhadap laha
(Informan IV)

Berbagai kepentingan dari pemerintah daerah menyebabkan masyarakat pengguna

jasa parkir tidak ingin memberikan timbal balik terhadap pemerintah, anggapan

yang muncul adalah pemerintah tidak mementingkan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakatnya, hanya mementingkan Pendapatan Daerah yang ditarik dari

retribusi parkir ini. Sehingga setiap kebijakan yang dicanangan oleh pemerintah

tidak terlaksana secara efektif, karena tidak adanya peluang yang diberikan

kepada masyarakat untuk ikut andil dalam membuat dan memutuskan suatu

kebijakan.

b. Keberadaan Tukang Parkir Liar yang berada di Jl.Pemuda

adanya tukang parkir liar di areal perparkiran membuat masyarakat pengguna jasa

parkir merasa tidak nyaman, masyarakat keberatan karena mereka harus

membayar dobel. Sedangkan di pintu masuk sudah diberikan tiket parkir yang

sudah ditentukan tarif parkirnya.

Informan I dan II mengatakan bahwa:

Apakah tukang parkir liar merupakan salah satu petugas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah , dan mengapa tidak ada pengawasan terhadap
adanya  tukang parkir tidak liar yang seringkali muncul disini, ini seperti
tidak sesuai dengan tarif yang telah
I)



parkir yang bermasalah. Penjaga parkir pun kurang dalam pelayanannya,
karena pernah ketika saya ingin parkir mereka tidak muncul, yang
akhirnya saya memarkirkan mobil saya sendiri tapi ketika saya ingin
keluar tiba-tiba mereka muncul dan memungut bayaran lagi sedangkan
disaat saya masuk itu sudah dikenakan biaya, saya tidak
mempermasalahkan tentang biaya nya namun seharusnya pelayanan yang
diberikan haruslah memuaskan sehingga masyarakat sebagai konsumen
tidak mengeluh di area ini. Dan apakah Perda No 0 Tahun 2011 tentang
parkir ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat apabila
yang terjadi

Informan III dan IV juga mengatakan bahwa keberadaan juru parkir liar

menimbulkan banyak tanggapan negatif karena menimbulkan ketidaknyaman bagi

masyarakat.  Mereka mengatakan bahwa :

mengaku kecewa dengan ulah juru parkir yang memungut pembayaran
parkir. Menurut dia, pelaksanaan e-parking belum diimbangi dengan
kesiapan juru parkir untuk tidak melakukan penarikan parkir dua kali. "Di
daerah ini kan banyak toko, kalau parkirnya mahal begini bisa lari
pelanggannya. Sudah bayar Rp1.500 di depan, sekarang ditarik Rp1.000
lagi untuk juru parkir, Inilah keadaan yang terjadi di Jl.Pemuda,
masyarakat masih sering merasa dibebankan dengan biaya parkir double.
Padahal pemberitaan yang sudah-sudah kami hanya dikenakan tarif di
loket saja, tapi mengapa ini masih terj

parkir tidak resmi, itu diluar pengawasan kami, karena kami labih fokus di
area pos, kami akui ini memang merupakan kesalahan kami, namun saat
ini kami sudah meminimalisir keberdaan tukang parkir liar tersebut. Agar
tidak merugikan masyarakat peng
IV)

Selain itu Informan V memberikan alasan munculnya keberadaan tukang parkir

liar, yaitu:

perparkiran ini tidak dilengkapi petugas dan penataan
lahan parkir yang baik, sehingga kami mengambil alih untuk menjadi
petugas parkir di dalam areal parkir meskipun itu dilarang, itu disebabkan



Dari pembahasan diatas dapat diketahui tingginya tarif parkir yang ditetapkan

membuat masyarakat terbebani, belum lagi parkir liar atau parkir tidak resmi yang

berkeliaran di dalam area Jl.Pemuda. hal ini  sudah menjadi hal yang umum yang

dapat terlihat di area ini, timbulnya ketidakteraturan dari sisi pelayanan membuat

masyarakat hanya bisa mengeluh dan memiliki pandangan negatif kepada

Pemerintah Daerah dan Pengelola Parkir yang ada di Jl.Pemuda ini, sehingga

masyarakat berpikir alasan sebenarnya menaikkan tarif parkir itu untuk

kepentingan apa, masyarakat memandang pendapatan pemerintah dari sektor

parkir tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah yang tujuannya untuk kepentingan

masyarakat sendiri.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan standar pelayanan pengelola jasa parkir secara umum

berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

Pelaksanaan pelayanan yang ada di Jl.Pemuda tidak terlaksana secara maksimal

disebabkan adanya berbagai faktor, sehingga hal ini tidak sesuai dengan

implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 yang tujuannya untuk

memberikan kenyamanan dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakat baik dari segi sarana dan prasarana yang disediakan.

Namun yang terjadi dilapangan adalah ketidaksesuaian dengan bunyi pasal yang

ditetapkan, pelayanan yang diberikan dari pengelola jasa parkir kepada pengguna

jasa parkir sangat minim sehingga masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap

pelayanan yang diberikan. sedangkan jelas tertera terdapat ketentuan umum dalam

penetapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum salah

satunya adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah



untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh

pribadi atau badan.

Pelayanan pengelola parkir merupakan hal yang vital untuk menyesuaikan apa

yang menjadi kebutuhan masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan tidak

maksimal maka akan timbul berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat,

seharusnya pengelola parkir yang merupakan petugas parkir yang ada di

Jl.Pemuda. tidak hanya aktif di Pos masuk kendaraan dan keluar kendaraan,

karena apabila itu terus terjadi masyarakat tidak akan pernah mendapatkan

kepuasan dalam pelayanan parkir.

Masyarakat pengguna jasa parkir sangat membutuhkan standar pelayanan parkir

yang baik dari pengelola jasa parkir, seperti disediakannya lahan yang sesuai atau

yang pantas untuk dijadikan areal parkir, tidak adanya kemacetan yang timbul

karena banyaknya frekuensi kendaraan yang masuk untuk menggunakan lahan

parkir, adanya pengaturan letak kendaraan yang parkir, dan kemanan yang

diutamakan. Sehingga masyarakat pun akan merasa nyaman dan merasakan

kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, dan tidak menutup kemungkinan

masyarakat akan memberikan tanggapan positif terhadap Pemerintah Daerah dan

Pengelola jasa parkir.

Pemerintah Daerah yang merupakan pembuat kebijakan sebelum menetapkan

suatu kebijakan seharusnya melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan,

karena dalam hal ini masyarakat merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah,

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam berbagai aspek.

Masyarakat harus mengetahui seperti apa dan tujuan ditetapkannya suatu

kebijakan, sehingga setelah diresmikannya suatu kebijakan tidak akan



menimbulkan banyak tanggapan-tanggapan yang negatif dari masyarakat karena

sebelumnya masyarakat sudah mengetahui untuk apa tujuan dibuatnya suatu

kebijakan.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, khususnya

tentang parkir di tepi jalan umum menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat,

kurangnya pelayanan baik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan tingginya

tarif yang ditentukan. Kebanyakan masyarakat merasa keberatan dan selalu

menuntut pemerintah tentang bagaimana keadaan yang terjadi di Jl.Pemuda. oleh

karena itu pemerintah seharusnya membenahi apa yang terjadi di lapangan untuk

disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan, sehingga ada

timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

2. tanggapan masyarakat pengguna jasa parkir terhadap kensaikan tarif

parkir berdasarkan Implementasi Perda No 5 Tahun 2011

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat pengguna jasa

parkir di Jl. Pemuda, banyak masyarakat yang mengeluh atas dinikannya tarif

parkir di areal parkir ini. Tarif yang ditentukan cukup tinggi untuk satu kendaraan

terlebih lagi ketika mereka menggunakan lahan parkir dari 1 (satu) jam, karena

akan dikenakan biaya parkir lebih. Sedangkan lahan yang diberikan tidak

memberikan kepuasan kepada mereka sebagai pengguna jasa parkir, Ini

merupakan salah satu masalah yang dialami oleh masyarakat.

Berikut adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Perda No 5

tahun 2011:

Tabel 17. Tarif Parkir bedasarkan Perda No 5 Tahun 2011



No Jenis Kendaraan
Bermotor

Tarif (Rp) Tarif Tambahan Per Jam
(Rp)

1
Sedan, Jeep, Mini Bus,
Pick up, dan sejenisnya.

Untuk 0-1
2.500,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.500,-/jam

2 Kendaraan Angkutan
Barang Jenis Box

Untuk 0-1
3.500,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 2.000,-/jam

3 Bus, Truk dan
sejenisnya.

Untuk 0-1
4.500,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 2.500,-/jam

4 Truk Gandeng, Trailer
Kontainer dan Alat besar
lainnya.

Untuk 0-1
5.500,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam selanjutnya
dikenakan 3.000,-/jam

5 Sepeda Motor Untuk 0-1
1.005,-/ 1 jam
pertama

Untuk 1 jam Selanjutnya
dikenakan 1.000,-/jam

Seperti tabel diatas, telah ditentukan bahwa satu kali masuk kendaraan bermotor

dikenakan biaya Rp.1.500 hal ini sudah memberatkan konsumen parkir, karena

apabila waktu yang digunakan hanya singkat dan konsumen parkir kembali masuk

untuk memakai lahan parkir sudah harus memakai tiket yang baru. Bukan hanya

itu selain pembayaran di pos, konsumen parkir tidak jarang menemukan tukang

parkir liar yang ada di areal parkir dan itu pun memungut tarif parkir untuk kedua

kalinya sehingga mereka membayar dobel.

Sesungguhnya tarif parkir yang ditentukan tidak akan menjadi masalah apabila

sarana yang diisediakan sesuai dan pelayanannya pun baik, namun yang terjadi di

Jl.Pemuda adalah kesemrawutan pelayanan dan tata letak posisi kendaraan yang

diparkirkan. Terutama lahan parkir yang sempit membuat masyarakat pengguna

jasa parkir merasa tidak nyaman karena akhirnya menimbulkan kemacetan, dan

tidak ada himbauan dari petugas parkir untuk membatasi jumlah kendaraan yang



masuk untuk memakai lahan parkir yang ada di Jl.Pemuda, sedangkan lahan

parkir yang disediakan sudah tidak tersedia.

Pemerintah Daerah sangat kurang dalam memerhatikan apa yang terjadi di

Jl.Pemuda. sudah terlalu banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat untuk

pemerintah dalam kebijakan-kebijakan uyang dibuat, salah satunya kebijakan

tentang Paraturan Daerah ini, apakah tarif parkir yang telah ditentukan pemerintah

sudah sesuai dengan tarif parkir yang diberlakukan di Jl.Pemuda ini.

Pemerintah Daerah memang perlu untuk mecari sumber dana bagi APBD, namun

harus disesuaikan dengan perbaikan regulasi dan pengawasannya sehingga

pendapatan daerah pun akan meningkat dengan baik tanpa harus memberatkan

masyarakat baik dari aspek apapun.






