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ABSTRACT 

 
This research aims to answer how supervision of parking in city of Surabaya. the background of the problems are 

still many of the areas in Indonesia not yet optimize the revenue of their terrain itself. With the regional of autonomy, the 

regions should be self-suifficent and do not rely towards the government especially regarding funding to undertake 

development. In Surabaya city, parking retribution sector and parking taxes are one of region revenue that potentially 

increasing the revenue of their terrain itself, but unfortunately it hasn’t optimizely done because of parking supervision that 

conducted by department of transportation, department of revenue and finance management of surabaya still hasn’t 

executed correctly.This research used qualitative and descriptive method. Sampling research is done by using purposive 

sampling technique. While the data collecting is done by interview the subject and documentary studies. Data analysis is 

done by using data source triangulation technique such as data reduction, data presenting, verification, and the last is 

concluding the research result. Beside of that, this research is also testing the data validation that acquired by comparing 

data/information with secondary data, and comparing information with relevant theory. The result of the research show 

that of parking supervision in Surabaya still not optimal. supervision that conduct by department of transportation and 

department of revenue and finance management of Surabaya. even though both of the department has got differences 

revenue, however always coordinate of each other when executing supervision parking lot management in Surabaya. this 

could be happen because both of the department have the same objective that increasing  the revenue of parking. 
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1. PENDAHULUAN 

Berangkat dari ssitem sentralisasi, Indonesia 

menganut asas otonomi. Akan tetapi persoalan mengenai 

otonomi merupakan persoalan yang sangat melelahkan 

dan mengambil catatan penting sejarah bangsa Indonesia. 

Persoalan otonomi merupakan persoalan yang sangat 

rumit antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana 

selama ini dominasi pusat terhadap daerah sangat besar 

sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar 

daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem 

sentralistis kepada sistem desentralisasi menuju otonomi 

daerah semakin kuat dilaksanakan. Puncaknya pada 

tahun 2001 yang merupakan tahun perubahan di dalam 

pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Pola pengaturan hubungan antara pusat dan 

daerah yang awalnya bersifat sentralisitik di masa orde 

baru diterjemahkan melalui undang-undang nomor 5 

tahun 1974, telah dirubah dalam suatu pola hubungan 

yang bersifat desentralisasi sebagai bentuk dari 

implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang 

dipayungi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Dengan otonomi, daerah mempunyai hak, 

wewenang dan kewajiban menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri. Walaupun dianut azas desentralisasi, 

yang memberikan tugas dan wewenang kepada daerah, 

namun tanggung jawab tetap pada pemerintahan pusat. 

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan 

desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena 

pembiayaan atau pengeluaran rutin daerah harus 

ditanggung oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga 

bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, 

pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Dapat dikatakan 

tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan kemandirian daerah, hal ini senada dengan 

yang diungkapkan oleh Mahmudi, Salah satu tujuan 

pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan 

fiscal terhadap pemerintah pusat. 

Selama ini secara nasional, Porsi dana 

perimbangan masih lebih dominan setiap tahunnya, tetapi 

laju peningkatannya lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan laju peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Dimana setiap tahunnya presentase Pendapatan Asli 

Daerah selalu meningkat pada tahun 2011 sebesar 19,6% 

tahun 2012 sebesar 20,4% dan pada tahun 2013 sebesar 

21,5%. Dengan tingginya PAD Nasional tersebut, pada 

kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan 

permasalahan-permasalahan mengenai Pendapatan Asli 

Daerah, terutama masalah kebocoran PAD dan 

pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Masih 

banyak ditemukan di Kota-Kota di Indonesia. Seperti di 

provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah sebagai 

penyumbang penerimaan daerah pada Provinsi Jawa 

Timur ternyata keadaan tersebut tidak dialami oleh 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

198 
 

Kota/Kabupaten yang berada dalam ruang lingkup 

Provinsi Jawa Timur. Salah satu contoh adalah Kota 

Surabaya. Perkembangan jumlah sumber pendapatan 

daerah Kota Surabaya ternyata juga masih mengalami 

banyak Kendala dalam hal mengenai penerimaan 

pendapatan daerah, dikarenakan pendapatan daerah Kota 

Surabaya yang seharusnya dapat diunggulkan untuk 

membiayai pembangunan daerah Kota Surabaya 

nyatanya masih belum konsisten dalam penyumbang 

penerimaan pendapatan daerah Kota Surabaya. 

Penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah 

Kota Surabaya bersumber dari pajak daerah dan retribusi 

daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah harus lebih ditingkatkan lagi oleh 

Pemerintah Kota Surabaya guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Salah satu jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat 

dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah jenis pajak 

parkir dan retribusi parkir. Pemilihan jenis pajak parkir 

dan retribusi parkir tersebut sebagai upaya untuk 

meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan 

daerah dipandang tepat, bila dilihat dari kenyataan 

dilapangan dari pemungutan jenis pajak dan retribusi 

parkir ini dibandingkan dengan pungutan pajak dan 

retribusi sumber-sumber lainnya.  

Akan tetapi, masih rendahnya kontribusi 

retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD yang 

selalu tidak memenuhi target yang sudah ditentukan dan 

masih jauh dari potensi riil yang sesungguhnya, keadaan 

ini bisa saja dimaklumi jika saja pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir pada 

kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Tetapi pada kenyataan dilapangan masih 

banyak masalah-masalah yang menyertai pemungutan 

retribusi parkir dan pajak parkir. Masalah yang terkait 

dengan pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir di 

Kota Surabaya yang selalu tidak bisa memenuhi target 

setiap tahunnya adalah mengenai kebocoran parkir yang 

menyebabkan target retribusi parkir dan pajak parkir 

tidak terpenuhi. Kenyataan di lapangan seringkali 

ditemui para juru parkir dan pengelola parkir sebagai 

pihak yang melakukan pemungutan meminta tarif lebih 

tinggi kepada pengguna jasa parkir diluar dari yang 

ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Banyak 

alasan yang membuat tindakan jukir dan pengelola parkir 

menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, salah satu alasannya yaitu agar jukir dan 

pengelola parkir mendapatkan pendapatan tambahan. 

Tindakan para juru parkir Surabaya yang 

menarik lebih tinggi jelas sangat melanggar perda Kota 

Surabaya. Dimana tarif retribusi parkir dan pajak parkir 

Kota Surabaya, sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 penyelenggaraan 

perparkiran dan retribusi parkir serta Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2011 mengenai pajak daerah. Besarnya 

tarif tersebut sudah dibedakan menurut tempat parkir 

serta jenis kendaraan. Seharusnya para juru parkir 

melakukan pemungutan sesuai dengan apa yang sudah 

ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Seperti yang 

diketahui pemungutan tarif parkir di Kota Surabaya 

kebanyakan memang masih menggunakan sistem karcis, 

yaitu dengan melakukan penarikan dari pengguna jasa 

parkir ketika selesai parkir. Permasalahan-permasalahan 

parkir selama ini memang bersumber dari perilaku jukir 

serta para pengelola-pengelola parkir gedung yang nakal 

dan juga maraknya parkir-parkir liar yang ada di 

Surabaya yang dikelola sendiri oleh perseorangan, 

dimana jukir merupakan bagian pelaksana pemungutan 

tarif parkir. Jukir mempunyai peran yang cukup besar 

sehingga pengawasan merupakan hal yang diperlukan 

agar jukir tidak melakukan kesalahan terhadap 

pemungutan retribusi retribusi parkir dan pajak parkir.  

Ketidak tegasan pihak Dinas Perhubungan dan 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya untuk mengatasi permasalahan retribusi parkir 

dan pajak parkir inilah yang membuat banyaknya 

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh 

jukir serta para pengelola parkir-parkir di gedung. Dalam 

permasalahan ini Dinas Perhubungan dan Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

harus bisa bertindak tegas kepada jukir atau pengelola 

parkir di gedung yang tidak memberikan karcis atau 

menarik di luar ketentuan. Karena jika dibiarkan akan 

dianggap menjadi hal yang biasa dan masyarakat akan 

sangat dirugikan. Pemerintah Kota Surabaya harus 

menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam 

pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir 

yang sudah sangat jelas melanggar aturan. Seharusnya 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk 

meningkatkan pengawasan secara optimal dan selalu 

berkoordinasi untuk mengawasi penyelenggaraan 

perparkiran di Kota Surabaya. Berdasarkan alasan itulah 

maka penelitian yang dilakukan sekarang lebih berfokus 

pada suatu penelitian yang membahas mengenai 

Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota 

Surabaya. 

 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah 

dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ataupun 

memberikan gambaran mengenai, pengawasan 

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya 

. 

3. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik 

secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan dapat dipergunakan 

sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi 

Negara serta sebagai informasi bagi penelitian 

serupa di masa yang akan datang khususnya 

yang akan meneliti mengenai pengawasan 

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya 

2. Hasil penelitian ini dapat pula memberikan 

kontribusi yang cukup bermanfaat bagi Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengeloaan Keuangan Kota Surabaya selaku 

pihak yang bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya 

untuk dapat meningkatkan pengawasannya 

dalam mendukung pencapaian target retribusi 

parkir dan pajak parkir dan tercapainya 

pelayanan parkir yang berkualitas.  

 

4. LANDASAN TEORI 

4.1 Pengertian Pengawasan 

 Terdapat berbagai pemahaman akan arti 

pengawasan dari para ahli menurut Sarwoto memberikan 

definisi mengenai pengawasan yaitu “Pengawasan adalah 

kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.” 

 Sementara pengertian pengawasan menurut 

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah 

“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam 

rangka untuk mengetahui seajuhmana pelaksanaan tugas 

yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang 

hendak dicapai.” 

 Sedangkan Menurut Sondang.P. Siagian 

memberikan definisi pengawasan adalah “Proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.” 

 Pada prinsipnya pengawasan itu sangat 

penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas 

pemerintahan, sehingga menurut Arifin Abdul Rachman 

pengawasan diadakan dengan maksud untuk 

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah 

berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan 

kegagalan-kegagalanya, sehingga dapat 

diadakan perubahan-perubahan untuk 

memperbaiki serta mencegah pengulangan 

kegiatan-kegiatan yang salah. 

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu 

berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan 

perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih benar. 

Sebuah pengawasan bila dilakukan dengan 

sungguh-sungguh oleh sebuah organisasi maka 

pengawasan tersebut akan memberikan manfaat 

yang sangat berguna bagi organisasi. Menurut 

Sondang P. Siagian manfaat dari pengawasan 

ialah: 

1) Tersedianya bahan informasi  bagi manajemen 

tentang situasi nyata dalam mana organisasi 

berada. 

2) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya 

operasionalisasi rencana dengan efisien dan 

efektif.    

3) Pemahaman tentang berbagai faktor yang 

menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan 

berbagai kegiatan operasional. 

4) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil 

untuk menghargai kinerja yang memuaskan. 

5) Tindakan preventif apa yang segera dapat 

dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus 

berlanjut. 

4.1.1. Jenis-Jenis Pengawasan 

 Menurut Sujamto adalah “Pengawasan 

langsung  adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat 

(on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang 

dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan 

pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya 

dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja”. 

 Sedangkan menurut Victor.M.Situmorang dan 

Jusuf Juhir pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung adalah “pengawasan langsung adalah 

pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan 

atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, 

mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat 

pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara 

langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan 

inspeksi, sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan 

dengan pelaksana baik lisan maupun tertulis, 

mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 

sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”. 

 Pengawasan menurut ruang lingkupnya 

dibedakan menjadi pengawasan intern dan pengawasan 

ekstern. Pengawasan intern dan ekstern menurut 

Victor.M.Situmorang dan Jusuf Juhir adalah 

”Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat dalam organisasi itu sendiri sedangkan 

pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat dari luar organisasi sendiri.” 

Menurut Soenyoto Rais pengawasan intern dan 

pengawasan ekstern adalah “Pengawasan intern adalah 

adalah suatu proses kegiatan pengawasan yang berada di 

dalam suatu komponen dan pengawasan ekstern ialah 

suatu proses kegiatan pengawasan dimana subyek 
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pengawasan atau si pengawas baik yang berupa satuan 

organisasi berada di luar obyek yang diawasi.” 

Pengawasan ditinjau dari sifatrnya, kegiatan 

pengawasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, 

pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut 

Sujamto pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum pelaksanaan. Sedangkan pengawasan 

represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Victor.M.Situmorang dan 

Jusuf Juhir pengawasan preventif dan pengawasan 

represif adalah “Pengawasan preventif dilakukan melalui 

preaudit sebelum pekerjaan dimulai dan pengawasan 

represif dilakukan melalui postaudit, dengan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta 

pelaporan pelaksanaan dan sebagainya.” 

4.1.2. Proses Pengawasan 

Strategi pemantauan menurut Joko Widodo 

dalam bukunya Analisis kebijakan publik, sama dengan 

strategi implementasi yaitu, menetapkan siapa yang 

melakukan, bagaimana standar operasional prosedur 

untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, 

peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan 

pengawasan. 

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan 

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol 

eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol 

internal (internal control) dapat dilakukan oleh 

unit atau bagian monitoring dan pengendalian. 

Pelaku kontrol eksternal (eksternal control) 

dapat dilakukan oleh DPRD, instansi, LSM dan 

komponen masyarakat. 

2. Standar Prosedur Operasional Pemantauan 

Standar operating procedur (SOP) kontrol atas 

pelaksanaan kebijakan setidaknya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Organisasi harus menetapkan 

serangkaian tujuan yang dapat diukur 

dari aktivitas yang telah direncanakan. 

b. Alat monitoring harus disusun untuk 

mengukur kinerja individu, program, 

atau sistem secara keseluruhan. 

c. Pengukuran diperoleh melalui 

penerapan berbagai alat monitoring 

untuk mengoreksi setiap penyimpangan 

yang berarti (significant deviation). 

d. Tindakan korektif dapat mencakup 

usaha-usaha yang mengarah pada 

kinerja yang ditetapkan dalam rencana 

atau modifikasi rencana kearah 

mendekati (mencerminkan) kinerja. 

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan 

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan 

suatu kebijakan, disamping memerlukan dana 

yang cukup juga diperlukan peralatan yang 

memadai. Besarnya anggaran dan jenis 

peralatan untuk melakukan kontrol sangat 

tergantung pada variasi dan kompleksitas 

pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran 

dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan Swadaya Masyarakat. 

4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol 

Dalam kontrol internal, pelaksanaan kontrol 

dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan 

atau setiap semester sekali. Namun dalam 

kontrol eksternal, jadwal sulit untuk ditentukan, 

karena kontrol eksternal berada diluar organisasi 

dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang 

menjadi pelaku kontrol untuk melakukan 

penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit 

dilakukan intervensi. 

Sementara menurut Komaruddin Sastradipoera 

pengukuran pelaksanaan dapat dilakukan melalui : 

1. Pengamatan secara pribadi 

Apabila metode ini yang dipergunakan maka 

kita harus terjun ke dalam aktivitas dengan 

memperhatikan apa yang terjadi disana. 

Pengamatan ini bermanfaat karena pertama, 

informasi akan diperoleh dari tangan pertama. 

Kedua, berguna untuk mencek dan melaporkan 

hal-hal yang tak kentara. 

2. Laporan lisan 

Laporan lisan dapat diperoleh dengan 

melakukan serangkaian wawancara atau 

pertemuan kelompok besar yang memungkinkan 

dilangsungkannya diskusi-diskusi informal. 

3. Laporan tulisan  

Laporan tulisan dapat mencakup data yang 

menyeluruh dan dapat dimanfaatkan untuk 

menyusun statistik yang bermutu. Laporan 

tulisan juga merupakan catatan permanen bila 

orang memerlukannya kelak untuk 

perbandingan (penilaian) atau kajian mengenai 

suatu masalah tertentu mengadakan. 

4.2. Keuangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor 

penting dalam mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Pentingnya keuangan daerah bagi pemerintah 

daerah tercermin dalam pendapat Pamudji yang 

menyatakan bahwa, Pemerintah daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa 

biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan 

pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah 

satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Pandangan lain mengenai keuangan daerah 

dikemukakan oleh D.J. Mamesah, menyatakan bahwa 

keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban yang 
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dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu 

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 

kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh 

negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Deddy Supriyadi Bratakusumah, 

Pendapatan Asli Daerah adalah “Penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan  

4. Lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:  

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan  

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa 

oleh daerah. 

4.2.1.1. Pajak Daerah 

Menurut Mangkoesoebroto pajak adalah “suatu 

pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, 

pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, 

pungutan dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk 

tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan 

penggunaannya.” 

Sementara pengertian pajak daerah menurut 

Djajadiningrat adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian daripada kekayaan negara 

disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

baik dari negara secara langsung untuk memelihara 

kesejahteraan umum.” 

1. Sistem Self Assesment  

Dalam sistem self assesment, wajib pajak sendiri 

yang menghitung, menetapkan, menyetorkan 

dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam 

sistem ini fiskus hanya berperan untuk 

mengawasi seperi misalnya melakukan 

penelitian apakah surat pemberitahuan telah 

diisi lengkap dan semua lampiran elah 

disertakan, juga meneliti kebenaran 

penghitungan dan penulisan. Meskipun 

demikian, untuk mengetahui kebenaran 

(material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan 

melakukan pemeriksan. 

2. Sistem Official Assesment 

Berbeda dengan sistem self assesment, dalam 

sistem official assesment, fiskus berperan aktif 

dalam menghitung dan menetapkan besarnya 

pajak yang terutang. Berdasarkan surat 

ketetapan yang diterbitkan fiskus, wajib pajak 

membayar pajak yang terutang tersebut. 

3. Sistem With Holding 

Dalam with holding system, pihak ketiga (yang 

“dekat” dengan wajib pajak) yang wajib 

menghitung, menetapkan, menyetorkan dan 

melaporkan pajak yang sudah dipotong/ 

dipungut tersebut. 

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia 

dapat dibedakan berdasarkan pihak yang menanggung, 

berdasarkan pihak yang memungut dan berdasarkan 

sifatnya: 

1. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak 

dibagi menjadi: 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang 

pembayarannya harus ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan 

ke pihak lain. Contoh: PPh dan PBB 

b. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang 

pembayarannya dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan dan 

PPN 

2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak 

dibagi menjadi: 

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak 

yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

Contoh:PBB dan PPN  

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah. Contoh: Pajak 

Parkir dan Pajak Reklame  

3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi: 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang 

memperhatikan kondisi keadaan wajib 

pajak. Contoh:PPh  

b. Pajak objektif adalah pajak yang 

berdasarkan pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: PPN dan PBB. 

4.2.1.2. Pajak Parkir 

Marihot P. Siahaan menyatakan bahwa Pajak 

parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau 

badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. 

Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 31 
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dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang 

dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak 

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Obyek pajak parkir yakni penyelenggara tempat 

parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan 

yang dikenakan pajak parkir adalah: 

a. Gedung parkir 

b. Pelataran parkir 

c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran 

d. Tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Akan tetapi pajak parkir juga dapat dikecualikan 

terhadap objek yaitu sebagai berikut: 

1). Penyelenggara tempat parkir oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

2). Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, 

konsultan, perwakilan asing, dan lembaga-

lembaga internasional dengan asas timbal balik. 

3). Penyelenggara tempat parkir lainnya diatur 

dalam perturan daerah. 

Sedangkan untuk subyek pajak parkir sendiri 

adalah orang pribadi/badan yang melakukan pembayaran 

atas tempat parkir dan untuk wajib parkir adalah orang 

pribadi/badan yang menyelenggarakan pembayaran atas 

tempat parkir. Perhitungan tarif pajak parkir menurut 

Siahaan yaitu, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 

sebesar (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah kabupaten dan kota untuk menetapkan tarif 

pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian 

setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan 

untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 

berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan 

tidak melebihi dari tiga puluh persen (30%). 

4.2.1.3. Retribusi Daerah 

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi adalah 

pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena 

adanya jasa tertentu yang diberikan negara kepada 

penduduknya secara perorangan. 

Sedangkan menurut Panitia Nasrun retribusi 

daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena 

jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun 

tidak langsung.” 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah 

yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut 

berdasarkan undang-undang dan peraturan 

daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas 

pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra 

prestasi (balas jasa) secara langsung dari 

pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang 

dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan adalah sanksi ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek 

retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi 

daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna 

menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran 

dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, 

retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana 

disebut dibawah ini: 

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa 

yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan.  

b. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa 

yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 

swasta.  

c. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas 

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

4.2.1.4. Retribusi Parkir 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan oleh 

pemerintah daerah kepada pengguna jasa layanan parkir 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Retribusi parkir merupakan salah satu 

komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Oleh 

karenanya perlu adanya pengawasan terhadap potensi 

retribusi parkir. Hal ini perlu dilakukan agar penerimaan 

pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir 

dapat ditingkatkan secara maksimal untuk dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
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Daerah. Maka dari itu, Pemerintah harus mampu 

mengetahui potensi yang didapat dari retribusi parkir 

tersebut, selain itu perhitungan pendapatan retribusi 

parkir pun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

melakukan penargetan retribusi daerah yang berasal dari 

retribusi parkir. Sehingga nantinya akan dilakukan 

upaya-upaya (strategi) dalam penyelenggaraan retribusi 

parkir supaya dapat berkontribusi dalam penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan potensi retribusi 

parkir dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pendataan terhadap titik-titik parkir, 

kemudian melakukan pengklasifikasian titik 

parkir berdasarkan tingkat keramaian yang 

berdasarkan titik parkir ramai, sedang dan 

sepinya titik parkir. 

2. Melakukan pendataan terhadap tempat-tempat 

retribusi parkir, meliputi luas area parkir, 

observasi sesaat di lapangan untuk menghitung 

jumlah kendaraan parkir, observasi selama 1 

tahun untuk mengetahui tingkat hunian titik 

parkir dan menghitung area buka parkir. 

a. Melakukan perhitungan terhadap kapasitas 

maksimal, yaitu : 

             Luas area parkir      

Space kendaraan parkir 

b. Melakukan perhitungan terhadap tingkat 

huniam, yaitu : 

Tingkat hunian =  jumlah kendaraan x 100% 

                            Kapasitas maksimum 

c. Melakukan perhitungan terhadap frekuensi 

hunian, yaitu : 

Frekuensi hunian =observasi 1 jam x lama buka 

                                Space kendaraan parkir 

d. Menghitung jumlah kendaraan parkir yaitu : 

Jumlah kendaraan = tingkat x kapasitas x  

frekuensi parkir hunian maksimum 

e. Melakukan perhitungan potensi retribusi 

parkir yaitu : 

Potensi retribusi = jumlah kendaraan  x  tarif 

retribusi  x 1 tahun  

 

5. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 

kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif Alasan 

peneliti menggunakan metode penelitian tersebut adalah 

sifat masalah yang akan diteliti, dimana penelitian ini 

berupaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik 

fenomena yang kompleks dan bermaksud memberikan 

gambaran secara rinci mengenai fenomena sosial yang 

dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. 

5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah kantor Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir 

Utara, UPTD Parkir Selatan, dan UPTD Parkir Timur 

yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, 

pemungutan, penertiban dan pengamanan tempat parkir 

di Kota Surabaya dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya khususnya sektor pajak parkir 

berperan dalam pelaksanaan pengawasan, pemungutan, 

penertiban dan pengamanan tempat parkir di Kota 

Surabaya.  

5.2. Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian ini mengenai Pengawasan 

Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Dalam 

pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik purposive (bertujuan). Informan dalam penelitian 

ini adalah stakeholders (semua pihak) baik aparatur 

pelaksana pengawasan, para juru parkir, dan pihak-pihak 

lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perparkiran. 

Aparatur pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini 

yang memiliki wewenang dalam melaksanakan 

pengawasan kegiatan perparkiran di Kota Surabaya 

adalah pegawai-pegawai Dinas Perhubungan Kota 

Surabaya, khususnya Unit Pelaksana Teknis dinas 

(UPTD) Parkir wilayah utara, selatan, dan timur. serta 

juga pegawai-pegawai Dinas Pendapatan dan Pengeloaan 

Keuangan Kota Surabaya, khususnya di bagian pajak 

parkir. Dalam penelitian ini menggunakan informan-

informan 1. Kepala UPTD parkir wilayah utara, timur, 

dan selatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2. Tim 

pengawas pajak parkir Dinas Pendapatan dan Pengeloaan 

Keuangan Kota Surabaya, 3. Para pengguna jasa parkir 

dan juga pengelola parkir di Kota Surabaya. 

 

6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah 

Tanya jawab secara langsung ke Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang 

berhubungan dengan retribusi parkir dan pajak 

parkir di Kota Surabaya. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-

bahan tertulisberupa buku-buku, data-data yang 

tersedia dan laporan-laporan yang relevan 

dengan objek penelitian untuk mendukung data 

yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian 

ini berupa data realisasi penerimaan retribusi 

parkir dan pajak parkir Kota Surabaya. 

 

7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 
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mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Data juga disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah 

dipahami, dibaca dan interpretasikan, yang pada intinya 

adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan 

penelitian. Dalam proses tersebut peneliti memakai 

analisa kualitatif. Agar analisa data secara kualitatif ini 

dapat memperoleh keteraturan dan sistematis maka ada 

tiga alur yang harus diikuti oleh peneliti dan ketiganya 

saling berkaitan yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 

dan 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 

8. PEMBAHASAN 

 

Tabel III.5 

Target dan Realisasi Retribusi Parkir dan 

Pajak Parkir Kota Surabaya Tahun 2011-

2014 

Tahun Target 

dan 

Realisasi 

Retribusi Parkir Pajak Parkir 

 

2011 

 

Target 21.812.866.839 25.250.000.000 

Realisasi 12.332.401.000 21.833.658.427 

% 56,54% 86,47% 

 

2012 

 

Target 15.111.362.500 26.000.000.000 

Realisasi 10.470.268.500 27.286.524.344 

% 69,29% 104,95% 

 

2013 

Target 15.111.362.500 30.708.439.000 

Realisasi 9.644.612.000 35.311.607.125 

% 63,82% 114,99% 

 

2014 

Target 16.033.386.874 48.000.000.000 

Realisasi 14.659.645.000 45.839.375.985 

% 91,43% 76% 

 

Tidak tercapainya target retribusi parkir dan 

pajak parkir setiap tahun di karenakan adanya 

penyelewengan dan kebocoran-kebocoran pendapatan. 

Ini disebabka oleh adanya pengelola parkir yang 

menaikkan harga karcis parkir yang tidak sesuai 

ketentuan peraturan daerah sehingga yang mendapatkan 

keuntungan adalah juru parkir itu sendiri. Hal ini yang 

merupakan salah satu faktor terjadinya kebocoran. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.6 

Tarif Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Kota 

Surabaya 

Jenis Kendaraan Retribusi parkir Pajak parkir 

Truck gandengan, 

trailer atau 

kendaraan 

sejenisnya 

Rp. 5000,00 Rp. 7500,00 

Truck, bus atau alat 

besar/berat 

sejenisnya 

Rp. 4000,00 Rp. 5000,00 

Truck mini atau 

kendaraan lain yg 

sejenis 

Rp. 3.000,00 Rp. 4000,00 

Mobil sedan, pick 

up atau kendaraan 

lain yang 

sejenisnya 

Rp. 1500,00 Rp. 3000,00 

Sepeda motor Rp. 1.000,00 Rp. 1000,00 

 

Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya 

bahwa penyelenggaraan pengawasan retribusi parkir dan 

pajak parkir diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 

2009 dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 

Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum 

retribusi dan pajak parkir beserta tarifnya. Dengan 

adanya peraturan daerah teresebut ternyata masih belum 

bisa menjawab semua masalah perparkiran yang ada di 

Kota Surabaya. 

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada 

komponen-komponen penting yang sudah dijelaskan oleh 

Joko Widodo dalam melakukan pengawasan yaitu 

meliputi, pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan, 

standar operasional prosedur pengawasan, jadwal 

pelaksanaan pengawasan serta sumber daya keuangan 

dan peralatan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan 

bahwa pertama, pelaku pelaksanaan pengawasan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan retribusi 

parkir dan pajak parkir ternyata masih belum maksimal 

dalam hal pengawasannya, Penyebabnya yaitu jumlah 

tim pengawas yang kurang dari segi kuantitas. Dengan 

jumlah pengawas yang kurang tersebut maka 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan tidak 

sebanding dengan jumlah lokasi titik parkir yang luas 

tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Kedua, melihat 

hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai 

standar operasional prosedur pengawasan retribusi parkir 

dan pajak parkir di kota Surabaya bahwa nyatanya 

dilapangan kedua dinas tersebut dalam melakukan 

pengawasan perparkiran di Kota Surabaya masih 

menggunakan tugas dan fungsi saja (Tupoksi) dalam 

pengawasan parkir sehari-harinya. Ketiga, sumber daya 

keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
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Keuangan Kota Surabaya masih belum memadai dan 

keempat, jadwal penyelenggaraan pengawasan retribusi 

parkir dan pajak parkir di Kota Surabaya, jadwal 

pengawasan sudah jelas setiap harinya yaitu dimulai dari 

jam delapan pagi hingga jam empat sore. Akan tetapi 

kenyataan dilapangan sesuai dengan hasil wawancara 

bahwa pengawasan yang dilakukan hanya berdasarkan 

pada tempat-tempat yang mempunyai potensi yang besar 

saja, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya 

terfokus ke titik-titik lokasi tertentu. Disamping itu 

pengawasan yang dilakukan dinilai kurang optimal juga 

disebabkan karena personil pengawasan yang minim 

jumlahnya serta sarana dan prasarana juga kurang 

memadai. 

 

9. KESIMPULAN DAN SARAN 

9.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian, analisis dan 

interpretasi data hasil penelitian yang telah dijabarkan, 

maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengawasan 

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya oleh 

Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya point-point yaitu 

sebagai berikut: 

 

1. Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan 

Jumlah tim pengawas retribusi parkir dan pajak 

parkir yang dilakukan oleh  Dinas Perhubungan 

dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya tidak sebanding 

dengan lokasi titik parkir di Kota Surabaya, 

yaitu dari Dinas Perhubungan sejumlah 26 

orang tim pengawas dan 39 orang koordinator 

lapangan dengan jumlah lokasi titik parkir 

sebanyak 1421 lokasi dan dari Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya berjumlah 10 orang tim pengawas 

dengan lokasi titik parkir sebanyak 466. Melihat 

dari segi jumlah tim pengawas parkir maka jelas 

tidak sebanding dengan lokasi titik-titik parkir 

di Kota Surabaya. 

2. Standar Opersional Prosedur Pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya belum 

memiliki Standar Operasional Prosedur 

Pengawasan yang baku dan dalam pengawasan 

perparkiran sehari-harinya kedua dinas ini 

menggunakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

dalam pengawasan retribusi parkir dan pajak 

parkir yaitu melaksanakan pengamanan parkir, 

melaksanakan pengelolaan tempat parkir, 

melaksanakan pengaturan lalu lintas di sekitar 

tempat parkir, melakukan pengawasan dan 

ketertiban terhadap kendaraan yang diparkir, 

melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan 

pajak parkir. 

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan 

Sumber daya keuangan dan peralatan dari Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya masih 

belum memadai untuk pengawasan perparkiran 

di Kota Surabaya. Dilihat dari segi peralatan 

dalam pengawasan perparkiran pada Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya setiap UPTD parkir 

wilayah timur, UPTD parkir wilayah selatan, 

dan UPTD parkir wilayah utara masing-masing 

diberi 2 motor kawasaki Trail klx 150cc untuk 

pengawasan dilapangan dan Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ada 4 

motor trail Kawasaki trail klx 150cc untuk 

pengawasan parkir sehari-harinya. 

4. Jadwal Penyelenggaraan Pengawasan  

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah 

memiliki jadwal pengawasan secara jelas yaitu 

dimulai dari jam delapan pagi hingga jam tiga 

sore. Akan tetapi walaupun sudah memiliki 

waktu yang jelas kenyataannya pengawasan 

yang dilakukan hanya pada lokasi titik-titik 

parkir yang ramai saja seperti di daerah taman 

bungkul, tugu pahlawan, daerah blauran dan 

daerah yang ada suatu kegiatan acara seperti 

konser musik, pameran dan lain sebagainya. Ini 

membuktikan bahwa pengawasan perparkiran 

masih belum merata dalam pengawasannya.  

 

9.2. Saran 

1. Pihak Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya harus 

lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada 

para juru parkir ataupun pengelola parkir yang 

melanggar peraturan. Karena dengan adanya 

sanksi yang tegas mereka akan takut dan akan 

mengikuti aturan yang ada. 

2. Pengawasan parkir yang dilakukan tidak hanya 

pada lokasi titik parkir yang kelihatan ramai 

saja. Seharusnya pengawasan parkir dilakukan 

merata termasuk pada titik-titik parkir yang sepi 

juga karena potensi pendapatan parkir juga ada 

di tempat itu. 

3. Memperbanyak SDM khususnya petugas 

pengawasan parkir. Karena dengan kuantitas 

dan kualitas SDM yang memadai maka 

penyelenggaraan pengawasan parkir akan lebih 

terfokus sehingga dapat menjadi sumber 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang 

diunggulkan. 
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