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BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan

bahwa :

a. Objek dalam pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk

masyarakat. Kemudian yang menjadi subjek Retribusi Parkir Di Tepi

Jalan Umum adalah masyarakat yang menggunakan jasa/pelayanan

yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pelayanan

parkir di tepi jalan umum. Untuk jumlah pengguna pelayanan parkir di

tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi tidak

pernah melakukan survey, sehingga tidak diketahui berapa jumlah

pengguna pelayanan parkir tersebut.

b. Ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum

di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan

Tengah adalah berjumlah tujuh ruas jalan yaitu Jalan Jend. Sudirman,

Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Imam Munandar, Jalan

Merdeka, Jalan Kartini, Jalan Diponegoro.

c. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai, karena masih banyak

ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum

belum memiliki rambu-rambu parkir.
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d. Besarnya tarif yang di pungut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Untuk jalan yang rawan

kemacetan tidak diberlakukan tarif khusus.

e. Target realisasi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dari

tahun 2009 sampai dengan 2012 tidak pernah tercapai. Salah satu

penyebabnya adalah sistem manajemen pengelolaan yang kurang baik.

f. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6

Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

pelaksananya adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Namun kenyataan yang terjadi, Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan pihak

ke III (Tiga).

g. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6

Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Bagian

Kelimabelas Pasal 23 disebutkan bahwa petugas pemungut diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati. Akan tetapi tidak satu pun petugas

pemungut yang memiliki SK. Karena petugas pemungut yang

bertugas ditunjuk oleh pihak ke III (Tiga).

h. Pengawasan pemungutan dan penyetoran merupakan tanggung jawab

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Dimana, sistem

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi belum maksimal.
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i. Hambatan dalam pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

antara lain, sistem manajemen pengelolaan yang kurang baik, wajib

retribusi yang tidak membayar retribusi setelah menggunakan pelayan

parkir di tepi jalan umum, tempat parkir yang tidak memiliki rambu-

rambu lalu lintas, juru parkir yang tidak menggunakan karcis dalam

memungut retribusi, serta kurangnya integritas dan kinerja.

j. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi

Jalan Umum yaitu, memberdayakan masyarakat untuk senantiasa

mentaati rambu-rambu lalu lintas, memperbaiki pelayanan,

meningkatkan cara kerja juru parkir, penetaan kembali sistem

manajemen pengelolaan

1.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang

penulis sarankan yang bersifat konstruktif sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi dalam mengelola pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi

Jalan Umum agar kedepannya diharapkan Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi lebih dapat meningkatkan realisasi penerimaan Retribusi Parkir Di

Tepi Jalan Umum seperti :
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a. Manajemen pengelolaan perlu ditata kembali agar pelaksanaan

pemungutan dapat dilaksanakan dengan baik

b. Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan

Umum hendaknya lebih diprioritaskan, agar pemungutan berjalan

sesuai ketentuan

c. Petugas pemungut hendaknya diberi bimbingan agar kinerjanya dapat

lebih ditingkatkan lagi, serta sudah seharusnya petugas pemungut

memakai atribut resmi dan identitas (ID card) sebagai juru pungut/juru

parkir

d. Menekankan penggunaan karcis dalam pemungutan Retribusi Parkir

Di Tepi Jalan Umum baik kepada petugas pemungut maupun kepada

pihak ke III (Tiga)

e. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar

dalam penerbitan Pertauran Bupati sebagai petunjuk teknis dalam

pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak terlalu lama.


