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PENUTUP 
 

 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota 

Salatiga adalah sebagai berikut 

1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum selama tahun 2010-2014 memiliki 

kontribusi sebesar 0.81% terhadap PAD sementara rata-rata kontribusi  berbagai 

jenis retribusi daerah hanya 0,67%. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan 

Umum ini merupakan kontributor keenam terbesar terhadap PAD. Adapun 

pertumbuh pertahun adalah  18.90%, masih dibawah rata-rata pertumbuhan 

berbagai jenis retribusi daerah  sebesar 38.19%. Dengan demikian Retribusi 

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum belum memiliki posisi prima sebagai 

sumber  PAD. 

2. Dengan mempertimbangkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kebijakan 

UPT Parkir adalah 60% untuk fee juru parkir dan 40% merupakan penerimaan 

daerah, berdasarkan hasil analisis potensi restribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum Kota Salatiga yang diperoleh melalui observasi lapangan maka 

potensi restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga pertahun  

baik dengan menggunakan alternatif 1  dan alternatif 2  parkir adalah sebagai 

berikut;  
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Tabel 5.1. Potensi Penerimaan Retribusi Parkir  

No Keterangan Alternatif 1 *) Alternatif 2  

Perhitungan 52 Minggu 

1 Pesimis **) 1.706.762.000 1.536.082.000 

2 Moderat  1.896.403.000 1.706.762.000 

3 Optimis  2.086.043.000 1.877.435.000 

Perhitungan 55 Minggu 

1 Pesimis  1.805.227.000 1.624.701.000 

2 Moderat 2.005.809.000 1.805.226.000 

3 Optimis 2.206.388.000 1.885.748.000 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Keterangan : *)   alternatif 1 dihitung berdasarkan data hasil observasi dan alternatif 2 dihitung hanya 

90% dari data observasi 

**) skenario pesimis, normal dan optimis dihitung masing-masing sebesar 90%; 100%  

dan 110% dari data alternatif potensi penerimaan 

 

 

Dengan menggunakan alternatif 1-perhitungan 52 minggu potensi 

penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga 

adalah     Rp 1.706.762.000 untuk skenario optimis, Rp 1.896.403.000 

untuk skenario moderat dan Rp 2.086.043.000 untuk skenario optimis. 

Sementara dengan perhitungan 55 minggu potensi penerimaan retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga adalah Rp 

1.805.227.000 untuk skenario optimis,  Rp 2.005.809.000 untuk skenario 

moderat dan Rp 2.206.388.000 untuk skenario optimis.  

Dengan menggunakan alternatif 2-perhitungan 52 minggu potensi 

penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga 

adalah     Rp 1.536.082.000 untuk skenario optimis, Rp 1.706.762.000 

untuk skenario moderat dan Rp 1.877.435.000 untuk skenario optimis. 

Sementara dengan perhitungan 55 minggu potensi penerimaan retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga adalah                                
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Rp 1.624.701.000 untuk skenario optimis,  Rp 1.805.226.000 untuk 

skenario moderat dan Rp 1.885748.000 untuk skenario optimis 

3. Gap antara potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum Kota Salatiga dengan realisasi penerimaan dengan berbagai 

scenario pada alternatif 1 adalah 69.97% sampai dengan 119.73% 

sementara untuk alternatif 2 adalah 52.97% sampai dengan 87.79% 

4. Selama ini juru parkir menghadapi beberapa kendala  untuk dapat memungut 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara maksimal antara lain adanya 

pengguna tidak mau membayar retribusi parkir, cuaca yang tidak menentu, 

sempitnya lahan parkir, kegiatan karnaval dan pawai, parkir liar dan pembayaran 

tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Diantara beberapa kendala 

tersebut yang paling sering dihadapi adalah adanya keengganan beberapa 

pengguna parkir seperti  karyawan toko di sekitaran lahan parkir, sopir angkutan 

umum dan pengguna lainnya membayar retribusi parkir. 

 

5.2 Rekomendasi 

Terlepas dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini,  beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk mereduksi permasalahan yang mengemuka di lapangan adalah 

1. Hasil perhitungan potensi hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

penentuan target penerimaan PAD yang bersumber dari Retribusi Pelayanan 

Parkir Ditepi Jalan Umum dan tidak tertutup kemungkinan potensi tersebut  

dilakukan perhitungan dengan menggunakan altetnatif dan skenario lain 

berdasarkan asumsi tertentu.  

2. Target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum  pada tahun-tahun 

mendatang masih dimungkinkan untuk dinaikan mengingat 

berdasarkan  hasil perhitungan berbagi alternatif potensi 

penerimaan  menunjukan bahwa  potensi penerimaan  retribusi parkir tepi 

jalan umum masih lebih besar target penerimaannya.   
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3. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Salatiga 

saat ini hanya didasarkan atas 91 titik parkir, dalam rangka meningkatkan 

potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum maka 

Pemerintah Daerah Kota Salatiga  perlu melakukan ekstensifikasi titik parkir 

diluar 91 titik parkir yang ada selama ini  

4. Menyangkut berbagai kendala yang dihadapi juru parkir dalam pemungutan 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di lapangan tentu membutuhkan 

solusi dan atau penanganan yang cepat dan tepat antara lain;  

a. Untuk kecenderungan banyaknya pengguna lahan parkir yang 

enggan untuk membayar retribusi parkir sementara sistem 

penerimaan daerah untuk retribusi parkir adalah bagi hasil antara juru 

parkir dan pemerintah daerah, maka pemerintah perlu mendesain 

ulang mekanisme pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum yang memberikan kepastian yang relatif tinggi kepada 

terhadapa pemasukan kas daerah dan meminimalisir kemungkinan 

pengguna kendaraan untuk tidak membayar retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan umum misalnya dengan sistem berlangganan 

bulanan atau tahunan  

b. Pemerintah daerah kota Salatiga seyogyanya melakukan komunikasi 

dengan pihak pengelola toko agar karyawan bisa berpartisipasi dalam 

membayar retribusi 

5. Perlu adanya penataan ulang lokasi parkir kendaran yang parkir tidak 

mengganggu jalan raya 

6. UPT Parkir seyogyanya senantiasa menjalin koordinasi dengan para juru 

parkir dalam rangka meminimalisir munculnya para pengelola parkir liar yang 

biasanya dinahkodai oleh para preman.  
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