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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis 

Pelayanan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir di Tepi 

Jalan Umum Sudirman) maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari 

beberapa indikator yang digunakan sebagai berikut : 

1. Dalam prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir, 

berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai tetapi 

ditemukan adanya petugas parkir di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru 

yang tidak menaati Ketetapan Peraturan  Daerah tersebut dengan 

menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang 

Perhubungan Darat. Hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat 

pengguna jasa parkir yang merasa dirugikan atas kenaikan tarif  parkir 

yang tidak sesuai dengan ketetapan Perda No  Tahun 2009. 

2. Pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Juru Parkir dalam 

prakteknya dilapangan di temukan jarang sekali juru parkir yang 

melengkapi atribut seperti rompi, peluit, kartu tanda anggota sebagai 

juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna 

jasa parkir. Selain itu ditemukan Juru Parkir yang tidak memberikan 

karcis yang telah disahkan oleh Dinas Perhubungan  Kota Pekanbaru 
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kepada masyarakat pengguna jasa parkir di Jalan Sudirman Kota 

Pekanbaru.  

3. Pengawasan dan Sanksi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru cukup baik yaitu dengan mengeluarkan surat teguran izin 

operasi kepada juru parkir yang melanggar ketetapan Perda No 3 

Tahun 2009 dan dilakukan shock therapy bahkan sanksi tegas berupa 

dibawa ke pihak yang berwajib jika ada kedapatan juru parkir liar yang 

melaksankan operasi pemungutan retribusi parkir. 

4. Seorang Koordinator Parkir/Juru Parkir  harus memenuhi syarat yaitu 

Koordinator/Juru Parkir harus memberikan pelayanan yang optimal 

kepada Masyarakat Pengguna Jasa Parkir. Tetapi dalam prakteknya 

dilapangan juru parkir memberikan pelayanan yang minim bahkan 

tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Pelayanan yang 

minim tersebut tidak sesuai dengan retribusi parkir yang dibayarkan 

oleh masyarakat pengguna jasa parkir. Masyarakat merasakan tidak 

adanya pelayanan yang optimal dalam penataan dan pengaturan 

kendaraan saat dan sesudah parkir 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis 

Pelayanan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir di Tepi 

Jalan Umum Sudirman) maka peneliti dapat menarik saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan 

kinerja dengan menambahkan sumber daya manusia yang ada dalam 
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UPTD Perparkiran serta memanfaatkan media online dalam 

melakukan sosialisasi.  

2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan untuk melakukan 

inspeksi mendadak (Sidak) kepada juru parkir disetiap kawasan 

perparkiran agar mencegah terindikasi adanya parkir illegal. 

3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar memberikan 

sanksi yang keras dan tegas kepada juru parkir yang terbukti 

melanggar ketetapan peraturan daerah dalam memungut retribusi. 

4. Sebelum memberikan izin operasi kepada juru parkir diharapkan 

kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk memberikan 

pembinaan terhadap juru parkir agar pelayanan yang diberikan lebih 

baik kedepannya. 

5. Untuk juru parkir diharapkan dalam melakukan pemungutan retribusi 

parkir selalu melengkapi atribut perparkiran agar masyarakat pengguna 

jasa parkir merasa yakin bahwa juru parkir tersebur benar-benar juru 

parkir resmi. 

6. Juru parkir diharapkan untuk menaati peraturan yang ada dalam 

memungut retribusi parkir. Dan memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat pengguna jasa parkir seperti lebih mengarahkan 

kendaraan saat parkir dan sesudah parkir. 

7. Untuk masyarakat diharapkan setiap kali parkir agar meminta karcis 

retribusi kepada juru parkir sebagai bukti pemungutan atas retribusi 

parkir tersebut agar tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 
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juru parkir dalam penyetoran hasil retribusi sehingga Pendapatan Asli 

Daerah dapat meningkat. 

8. Terhadap masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat bersikap 

tegas terhadap petugas parkir yang yang menaikkan tarif parkir tidak 

sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 

9. Penelitian yang selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang 

lebih dalam lagi terhadap objek permasalahan yang terjadi pada saat 

ini. 

 


