
BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas

mengenai Retribusi Parkir dengan melihat dari data Tahun 2010 sampai dengan

Tahun 2013, yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika bahwa hasil penelitian tentang Retribusi Parkir mempunyai peranan

yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu memberantas

Parkir liar yang kemudian petugas nya akan dibina, kemudian memberikan

sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa ataupun terjun

langsung ke masyarakat Kota Pekanbaru mengenai tentang retribusi parkir

sehingga masyarakat lebih pintar dalam menanggapi suatu keadaan yang

ada dilapangan dan menghilangkan persepsi negatif kepada Pemerintah

atas biaya yang di bayarkan, baik itu Retribusi Parkir maupun retribusi

secara keseluruhan. Sebagai bentuk pengawasan akan dilihat juga dari

karcis parkir yang telah diporporasi, agar dapat dilihat jumlah kegiatan

kendaraan parkir setiap harinya.

b. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu selaku pihak

Pemerintah mereka sedang melakukan upaya dalam membuat suatu

Peraturan baru yang lebih spesifik dalam mengatur hukum tentang

Retribusi Parkir yang ada di Kota Pekanbaru.
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c. Upaya Pemerintah daerah lainnya yaitu dengan melakukan pengawasan

rutin baik turun langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung,

kemudian melakukan evaluasi kepada petugas parkir yang ada, dan

meningkatkan target retribusi agar memberi semangat dalam

meningkatkan Pendapatan setiap tahunnya.

d. Peran Retribusi Parkir sangat membantu perekonomian Daerah Kota

Pekanbaru, dalam memajukan pembangunan, tata kota yang lebih baik,

serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Dan juga

membantu masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran

di Kota Pekanbaru.

e. Sarana maupun prasarana yang ada pada saat ini masih belum memadai,

seperti garis marka, rambu-rambu parkir dan yang lainnya.

f. Jumlah data titik parkir yang diketahui ataupun yang terdaftar di Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 242 titik parkir. Jumlah ini

masih diragukan mengingat banyak nya kegiatan perpakiran yang ada di

Kota Pekanbaru. Jika di survey kembali maka jumlah titik parkir akan

meningkat dari data yang ada sebelumnya.

g. Tarif Retribusi Parkir telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) (2) (3) (4), dan ini telah sesuai dengan yang

ada di lapangan.

h. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pelaksanaan

Retribusi Parkir ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tetapi fakta di lapangan ditemukan bahwa Dinas Perhubungan bekerja
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sama dengan pihak ke III, di dalam Peraturan Daerah jelas di sebutkan

bahwa kegiatan ini tidak boleh diborongkan.

i. Dari data Target dan Realisasi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun

2013 dapat dilihat bahwa Target yang dinginkan tidak tercapai, hal ini

dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan serta pengelolaan

yang kurang baik dan maksimal.

j. Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan dalam Retribusi Parkir

ini yaitu masih banyak nya oknum-oknum yang menyediakan jasa parkir

illegal ataupun parkir liar, yang dana nya untuk kepentingan pribadi atau

kelompok, kemudian factor cuaca yang berubah-ubah yang mempengaruhi

jumlah pendapatan setiap harinya.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat

mengemukakan beberapa saran yaitu:

a. Menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan

Pendapatan Retribusi Parkir dengan lebih mengawasi lagi kegiatan

Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru.

b. Memberantas kegiatan parkir illegal yang ada di Kota Pekanbaru yang

dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Daerah.

c. Memperbaiki system dalam kegiatan Retribusi Parkir, baik itu system

pemungutan, system pengawasan, pembinaan maupun bentuk

pelaksanaannya.
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d. Diharapkan kepada setiap petugas parkir yang ada dilapangan untuk

memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa layanan parkir, dan juga

menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan di lokasi parkir.

e. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini

sebagai referensi dimasa yang akan datang.
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