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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Dinas Perhubungan Kabupaten Siak merupakan salah satu instansi 

pemerintah  yang mengelola retribusi parkiran di daerah Kabupaten Siak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengelolaan Retribusi Parkir 

Ditepi Jalan Umum Dapat diketahui bahwa administrasi yang dilakukan oleh 

pihak Dinaps Perhubungan sudah berjalan sesuai prosedur namun dalam 

pelaksanaannya masih adanya pengelola parkir yang menunggak atau tidak 

membayar Retribusi setiap bulan dan juga kurang tegasnya pemerintah dalam 

melaksanakan tugas di bidang penagihan retribusi dan penerapan sanksi. Maka 

dari itu dapat dinyatakan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir Kabupaten Siak 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan cukup baiktetapi 

belum optimal dalam pelaksanaannya. 

 Adapun kendala/hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan 

Kabupaten Siak dalam melakukan Pengelolaan Retribusi Parkir yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tidak ada data yang jelas berapa banyak objek dan subjek Retribusi Parkir 

yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan penilaian potensi parkir. 

2. Pihak juru parkir masih banyak yang memungut retribusi tidak sesuai dengan 

tarif yang ditetapkan dan juga kelengkapan juru parkir juga tidak sesuai 

prosedur. 
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3. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Siak terhadap kordinator parkir yang tidak membayar setoran 

retribusi. Dan  Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor21Tahun 2011 tentang 

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 

4. Proses administrasi yang dirasakan berbelit belit dan terlalu banyak  

permohonan untuk disetujui maka akan memerlukan waktu yang lama. 

5. Sanksi yang diberikan kepada pengelola atau kordinator parkir yang 

menunggak pembayaran retrbusi msih belum tegas sampai waktu tempo, dan 

belum ada proses hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar 

memberikan efek jera.  

6.2. Saran  

 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan 

retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai 

kawasan-kawasan perparkiran dan banyaknya orang pribadi yang parkir 

yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan supaya dapat 

diketahui antara parkir yang legal dan ilegal, dan juga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengetahi potensi parkir.  

2. Kepada pengelola atau kordinatorparkir agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-

aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.  
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3. Kepada Direktur PD Parkir harus lebih memperhatikan kesejahtraan 

kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para 

kolektor pemungut retribusi parkir.  

4. Kepada pihak Dinas Perhubungan agar dapat mengefektifkan pengawasan 

langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan 

ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan 

Retribusi parkir di Kota Makassar. 

 

 

 


