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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

(Kajian Pengaturan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum  

Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli  Daerah) 

 

 

ABSTRAK 

 

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri, termasuk dalam hal perparkiran dalam rangka meningkatkan 

retribusi daerah. Namun masalah yang sering muncul dalam perparkiran antara 

lain: munculnya parkir liar dan premanisme, karcis atau tanda parkir seringkali 

tidak diberikan pada pengguna jasa parkir khususnya pengguna jasa parkir di tepi 

jalan umum, maupun petugas parkir yang mengganti karcis dengan kartu yang 

dibuat sendiri tanpa ada dasar pijakan peraturan yang jelas, Dengan demikian, hal 

tersebut dapat mengurangi pemasukan retribusi daerah. Pada Kabupaten Klaten, 

pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum. Implementasi 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Klaten berdasarkan 

Perda No. 18 Tahun 2011 belum dapat berjalan optimal, karena perubahan tarif 

parkir yang diusulkan oleh eksekutif masih belum mendapatkan  persetujuan dari 

DPRD setempat, sehingga sampai saat ini tarif parkir masih mengacu Perda 

Nomor 18 Tahun 2011. Sementara ada beberapa juru parkir di lapangan telah 

menaikkan sendiri tarif parkir. Walaupun setoran retribusi parkir tiap tahunnya 

melebihi target dari yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, namun 

sesungguhnya masih banyak setoran retribusi parkir yang bocor diakibatkan oleh 

lambatnya keputusan perubahan tarif parkir yang telah diusulkan, sehingga hal ini 

dapat mempangaruhi penerimaan PAD di tahun-tahun selanjutnya. Kontribusi 

retribusi parkir di tepi jalan umum masih rendah dalam upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan retribusi pelayan kesehatan yang 

sama-sama masuk golongan retribusi jasa umum. 

 

Kata kunci: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah 

 

ABSTRACT 
 

Regional autonomy has given local authority to manage its own household, 

including in terms of parking in order to increase local retribution. But the 

problems that often arise in the parking are: the emergence of illegal parking and 

thugs, tickets or parking signs are often not given to parking service users, 

especially public roadside parking service users, as well as parking attendants who 

change tickets with self-made cards without any basis a clear rule of thumb. Thus, 

it can reduce the inclusion of user charges. At Klaten Regency, public roadside 

parking service is arranged through Regional Regulation of Klaten Regency 

Number 18 of 2011 on Public Service Restructure. Implementation of parking 
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service levy on public road side of Klaten Regency based on Perda no. 18 Year 

2011 has not been able to run optimally, because the change of parking rates 

proposed by the executive still has not received approval from the local 

parliament, so until now the parking fare is still referring to Regulation No. 18 of 

2011. While there is some parking attendants in the field have raised their own 

parking rates. Even though the parking fees charged each year exceeds the targets 

of the local government, there are still many parking leakage fees levied due to 

the slowness of the proposed change in parking rates, so that this could affect the 

revenue of PAD in subsequent years. The contribution of public roadside 

retribution fees is still low in an effort to increase the Original Regional Revenue 

compared to health service levies that are both included in the general service levy 

category. 

 

Keywords: Parking Levy on Public Roads, Local Regulations, Local Original 

Income 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk 

menentukan pendapatan daerah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam 

proses penarikan dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu 

Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu retribusi 

yang cukup menjanjikan untuk kota Klaten dan turut membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Karena semakin 

berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat hiburan yang 

berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Klaten, maka 

Pemerintah  menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir. 

Masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir 

liar dan premanisme. Timbulnya parkir liar biasanya pada tempat-tempat yang 

ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, warung makan, dan taman kota. 

Selain itu ada juga permasalahan karcis atau tanda parkir, karcis parkir seringkali 

tidak diberikan pada pengguna jasa parkir, khususnya pengguna jasa parkir di tepi 

jalan umum, ada juga petugas parkir yang mengganti karcis dengan kartu yang 

dibuat sendiri tanpa ada dasar pijakan peraturan yang jelas. 
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Perparkiran di kota Klaten sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada realitasnya peraturan ini belum 

konsisten dilaksanakan. Terjadinya sejumlah praktek penyimpangan 

yangmerugikan konsumen dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Klaten. 

Penarikan retribusi parkir yang sering ditemukan di lapangan ialah retribusi yang 

ditarik melebihi ketentuan dan tidak diberi karcis. Dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk 

kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk 

kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Tarif 

retribusi parkir tersebut untuk 4 (empat) jam pertama, kemudian untuk 4 (empat) 

jam kedua ditetapkan sebesar 150%. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka tidak dapat dilepaskan 

dari masalah pembiayaan penyelengaraan pemerintahan di daerah, oleh karena itu 

diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial 

tersebut antara lain dari sektor pajak dan retribusi. Dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan-pendapatan 

daerah manakah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan 

pajak dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan 

Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah.
1
 Untuk Kota 

Klaten, salah satu retribusi yang cukup menjanjikan untuk turut membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, karena 

dengan semakin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat 

hiburan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas  di ruas-ruas jalan kota 

Klaten, maka pemerintah menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir. 

Melihat fenomena dan permasalahan diatas dalam penerapan implementasi 

kebijakan parkir di tepi jalan umum, maka hal ini mendorong penulis untuk 

melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir yang dilaksanankan di 

Kabupaten Klaten dengan judul penelitian “PERATURAN DAERAH 

 
1
Bagus Santoso, 2004, Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Jakarta : 

LP3ES, hlm 21 
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KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM (Kajian Pengaturan Retribusi Parkir Di Tepi 

Jalan Umum Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah).” 

Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan 

parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 

Tahun 2011?; (2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 

2011 dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Klaten? 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Menurut Fajar dan 

Achmad penelitian hukum normatif menempatkan  sistem norma sebagai objek 

kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh 

unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang seharusnya manusia 

bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) norma dasar (basic norm), (2) 

asas-asas hukum, (3) Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan, (4) 

doktrin atau ajaran hukum, (5) dokumen perjanjian (kontrak), (6) keputusan 

pengadilan, (7) keputusan birokrasi, (8) segala bentuk dokumen yang dibuat 

secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.
2
 Secara normatif, penelitian ini 

mengkaji norma-norma yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 18 Tahun 2011 dan bahan hukum lain yang terkait. 

Adapun pendekatan empiris (emperical legal research) menurut 

Wignjosoebroto dalam M. Syamsudin, dijelaskan bahwa hukum dikonsepsikan 

secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam 

kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moral sebagai norma 

ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positif 

sebagai norma ius constitutum atau law as what it is in the books, melainkan 

secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan 

sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legistimasi yang 

formal. Dari segi subtansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang 

 
2
Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm. 38-39. 
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empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola 

perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.
3
 Secara empiris, penelitian ini juga 

mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 

2011 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 

Tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Klaten terbagi menjadi 31 

kavling, yang dikelola oleh 12 badan hukum berbentuk CV yang didirikan oleh 

masyarakat. Penunjukkan pengelolaan tempat parkir tersebut dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah (Bupati), sedangkan Dinas Perhubungan hanya berwenang 

mengatur pelayanan parkir di lapangan. Sedangkan tempat parkir di tepi jalan 

umum yang berada di Kota berada di sepanjang Jalan Pemuda yang membujur 

dari Masjid Al Aqsha hingga Rumah Sakit Dr. Suradji Tirtonegoro Klaten.  

Pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 1994 tentang 

Tata Cara Parkir Kendaraan Motor di Jalan dijelaskan bahwa fasilitas parkir 

adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang 

tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi 

kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Khisty dan Lall 

mengatakan sebagai salah satu kegiatan kota yang rumit, parkir memperebutkan 

ruang parkir, baik parkir di badan jalan maupun di luar badan jalan. Idealnya, 

seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan parkir persis di depan 

tempat yang dituju, untuk menghindari yang bersangkutan berjalan kaki.
4
 

Retribusi adalah iuaran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa 

balik secara langsung dapat ditunjukan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis 

karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuaran 

 
3
M. Syamsudin, 2007. Operasional Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 25-26. 
4
Khisty dan Lall, 2005, Op.cit, hlm. 165. 



6 
 

itu.
5
 Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada 

Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang 

langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.
6
 

Pada Pasal 2 Perda Nomor 11 Tahun 2014 dijelaskan bahwa retribusi yang 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum adalah:  

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  

b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 

c. Dihapus  

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  

Pada Pasal 2 huruf c Perda lama (Perda Nomor 18 Tahun 2011) yang 

dihapus berkaitan dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Artinya, mulai tahun 2014 di wilayah 

Kabupaten Klaten tidak dikenakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  

Pada Pasal 1 angka 42-44 Perda Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2014 

dijelaskan, yaitu: 

(42) Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.  

(43) Tempat Parkir adalah tepi jalan umum yang berada di wilayah Daerah yang 

ditetapkan oleh Bupati.  

(44) Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah atas jasa 

pemberian pelayanan parkir ditepi jalan umum.  

 
5
Munawir, 2010, Op.cit, hlm. 23. 

6
Suparmako, 2002,  Op.cit., hlm. 145. 
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Walaupun Perda Nomor 18 Tahun 2011 telah diganti dengan  Perda 

Nomor 11 Tahun 2014, namun besarnya Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum tidak dilakukan perubahan, dan tetap menggunakan ketentuan yang 

berlaku pada Perda Nomor 18 Tahun 2011. 

3.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dalam 

Berkontribusi Terhadap PAD 

Implementasi restribusi parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Klaten 

belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku menurut Perda Nomor 18 Tahun 

2011, terutama yang berkaitan dengan tarif parkir yang harus dibayar oleh pemilik 

kendaraan kepada petugas parkir.  

Sebagaimana terpampang di sejumlah  papan pengumuman di Kota Klaten 

utamanya sepanjang Jalan Pemuda, tarif parkir resmi  adalah roda dua tidak 

bermotor Rp 300,00 , roda dua bermotor Rp 500,00 , roda tiga dan empat 

bermotor Rp 1.000,00. Dengan tambahan keterangan bahwa pertama tarif parkir 

tersebut untuk 4 jam putaran pertama, kedua untuk 4 jam putaran kedua tarifnya 

sebesar  150 % dan ketiga untuk 4 jam putaran ketiga dan selebihnya sebesar  

200%. 

Kenyataan penarikan tarif parkir di ruas jalan utama (Pemuda) Klaten 

tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal tersebut juga dikeluhkan oleh Agung 

“saya parkir mobil di depan toko Laris, tadinya saya beri Rp 1000,00 tetapi 

tukang parkir tidak mau menerima dan minta Rp 2.000,00 “ katanya pada 

klaten.info. “Padahal saya parkir tidak lebih dari satu jam, ketika saya sodori 

selembar uang kertas ribuan, Rp 2.000,00 bos kata tukang parkir berseragam 

oranye tersebut“ imbuhnya.
7
   

Untuk mengurangi penyimpangan pelaksanaan perparkiran, Dinas 

Perhubungan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan Humas Polri Kabupaten 

Klaten memberikan pembinaan yang dilakukan satu tahun sekali, dan Satpol PP 

melakukan patroli keliling dua kali dalam seminggu. Apabila ada pelanggaran 

atas tarif oleh juru parkir yang meminta lebih dari ketentuan tarif yang telah 

 
7
Kiswanto Adinegara, “Tukang Parkir Klaten Tarik Tarif Tidak Sesuai Aturan” 

http://karangnongko.klaten.info/2015/03/tukang-parkir-klaten-tarik-tarif-tidak.html, Diunduh, 26 

Mei 2018, pukul 19.30 WIB.  

http://karangnongko.klaten.info/2015/03/tukang-parkir-klaten-tarik-tarif-tidak.html
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ditetapkan sesuai Perda Nomor 18 tahun 2011, maka pihak Dinas Perhubungan 

membuka diri untuk menerima aduan tersebut. Hanya saja Dinas Perhubungan 

tidak dapat melakukan peneguran secara langsung, dan harus melewati para 

pengelola (CV) dimana juru parkir itu bekerja.  

Sistem pengelolaan parkir yang bekerjasama dengan pihak swasta tersebut 

memiliki kelebihan, yaitu target pencapaian pemasukan retribusi parkir pada 

setiap tahunnya dapat tercapai, karena para pengelola akan berupaya memenuhi 

kesepakatan dalam perjanjian. Namun kelemahannya, para pengelola hanya akan 

menyetorkan angka minimal yang yang ditetapkan oleh pihak Pemda. Oleh karena 

itu, penetapan angka setoran dari pengelola parkir pada setiap tahunnya harus 

ditinjau ulang, dan ketentuan tarif parkir harus dikawal oleh Perda dan pemberian 

kewenangan kepada yang lebih luas kepada pihak Dinas Perhubungan dan Satpol 

PP untuk menindak tegas para juru parkir yang nakal. 

Selama kurun waktu tahun 2011-2017 hampir pada setiap tahunnya 

pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Klaten mencapai 

target yang direncanakan, hanya pada tahun 2013 target tersebut tidak tercapai. 

Namun demikian, pencapaian restribusi parkir tersebut hanya memiliki kontribusi 

yang sangat kecil terhadap PAD Kabupaten Klaten. 

Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap PAD pada setiap 

tahunnya masih rendah, dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2011  menyumbang 1,18% dan tahun 2012 menyumbang 1,07%, kemudian untuk 

tahun-tahun selanjutnya (2013-2017) hanya menyumbang kurang dari 1%. 

Dengan demikian, pengaturan dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di 

Kabupaten Klaten melalui Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa 

Umum, belum banyak berkontribusi terhadap perolehan PAD di Kabupaten 

Klaten. 

Masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu 

sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
8
 (1) Faktor 

 
8
Soerjono Soekanto, 2013,  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 5.  
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hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; (2) 

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; (3)  Faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan 

dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni 

sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup.  

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi 

dari penegakan hukum itu sendiri serta  sebagai tolak ukur dari efektivitas 

penegakan hukum.   Berdasarkan pejelasan di atas, maka faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa 

Umum, terutama yang terkait dengan perparkiran di wilayah Kabupaten Klaten 

dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

a. Faktor hukumnya sendiri 

Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, Kabupaten Klaten sebenarnya telah 

memiliki Perda yang mengatur tentang perparkiran yaitu Perda Nomor 18 Tahun 

2011. Perda yang baru untuk merubah tarif parkir belum bisa direalisasikan 

karena masih menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Klaten. Akibat terkatung-

katungnya proses pembahasan dan molornya persetujuan perubahan tarif parkir 

tersebut, maka pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Klaten Klaten berjalan 

tidak sesuai ketentuan, karena para petugas parkir telah menaikkan sendiri tarif 

parkir dari ketentuan sebelumnya seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 18 

tahun 2011 

b. Faktor penegak hukum 

Untuk kasus di Kabupaten Klaten, sebenarnya Bupati telah mengajukan 

perubahan atas tarif parkir pada Perda Nomor 18 Tahun 2011, namun hal tersebut 

masih terganjal di DPRD Kabupaten Klaten. Selain itu, berdasarkan pemantauan 

di lapangan petugas yang berasal dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP belum 

secara aktif menegakan retribusi parkir di wilayah Klaten, terbukti warga harus 

membayar tarif parkir di atas ketentuan Perda Nomor 18 Tahun 2011, namun 

petugas tidak melakukan peneguran atau tindakan hukum terhadap petugas parkir. 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Kelengkapan sarana dan fasilitas yang Dinas Perhubungan dan Satpol PP 

Kabupaten Klaten sebenarnya telah mencukupi untuk melakukan penegakan 

Perda perparkiran, hanya saja sarana atau fasilitas pendukung tersebut belum 

digunakan secara maksimal. Petugas jarang sekali melakukan patroli dan 

melakukan kontrol atas pelaksanaan perparkiran di tepi jalan umum, terbukti 

banyak jalan-jalan protokol di sepanjang Kota Klaten, terutama di depan toko-

toko, pelaksaaan prkir masih terlihat semrawut dan mengganggu pengguna jalan 

umum. 

d. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat atau pemilik kendaraan, terutama kendaraan bermotor juga 

berpengaruh terhadap pegakan Perda perparkiran di Kabupaten Klaten. Umumnya 

masyarakat enggan melakukan peneguran terhadap petugas parkir yang meminta 

tarif parkir melebih ketentuan yang berlaku. Masyarakat bersikap apatis terhadap 

hal ini, karena masyarakat umumnya berusaha menghindari keributan, dan ada 

juga tidak mempermasalahkan apabila kelebihan tarif parkir tidak dikembalikan 

oleh juru parkir. Kondisi semacam ini, apabila berlangsung cukup lama, akan 

menjadi sebuah kebiasaan dan mendorong petugas  parkir untuk meminta tarif 

parkir melebihi ketentuan yang berlaku pada Perda. 

e. Faktor kebudayaan 

Pada umumnya budaya masyarakat Jawa Tengah, seperti masyarakat Kabupaten 

Klaten, memiliki budaya ewuh perkewuh. Budaya ini juga menyebabkan petugas 

dan warga enggan untuk melakukan tegoran kepada juru parkir yang nakal. Lebih-

lebih saling mengenal, maka budaya ewuh-perkewuh tersebut semakin kental dan 

hal ini menjadi salah satu sebab penegakan Perda perparkiran di Kabupaten 

Klaten tidak dapat berjalan maksimal. 

 

4. PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembehasan seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 
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1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Klaten saat ini 

diatur melalui Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Restribusi Jasa Umum. Pada prinsipnya isi ketentuan kedua Perda 

tersebut tidak jauh berbeda, karena tarif parkir yang tercentum tidak ada 

perubahan sama sekali. Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2011 menjadi 

Perda 11 Tahun 2014 tersebut lebih difokuskan untuk mengakomodir retribusi 

terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras yang baru dibangun 

di wilayah Klaten. 

2) Implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Klaten 

berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2011 belum dapat berjalan optimal, serta 

masih rendahnya kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena tarif parkir yang diusulkan oleh 

eksekutif masih belum mendapatkan  persetujuan dari DPRD setempat, 

sehingga sampai saat ini tarif parkir masih mengacu Perda Nomor 18 Tahun 

2011. Sementara ada beberapa juru parkir di lapangan telah menaikkan sendiri 

tarif parkir. Walaupun setoran retribusi parkir tiap tahunnya melebihi target, 

namun sesungguhnya masih banyak setoran retribusi parkir yang bocor yang 

diakibatkan oleh lambatnya keputusan perubahan tarif parkir yang telah 

diusulkan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi penerimaan PAD di tahun-

tahun selanjutnya. 

4.2.Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2011, terutama yang berkaitan dengan 

parkir di tepi jalan umum, yaitu: 

1) Tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2011 segera dirubah dan 

segera diputuskan, agar kebocoran PAD yang berasal dari retribusi parkir 

dapat segera ditanggulangi. Untuk itu, pihak eksekutif dan DPRD dapat segera 

melakukan pembahasan atas usulan tarif parkir yang baru dan memutuskan 

tarif parkir yang resmi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi 

pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten 

Klaten. 
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2) Para juru parkir tidak seenaknya sendiri menaikkan tarif parkir, sebelum ada 

kepastian perubahan tarif parkir yang baru, sehingga hal tersebut tidak 

menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, serta tetap menjaga kepatuhan 

hukum demi ketertiban umum. 

3) Petugas Satpol PP dan aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten agar 

selalu proaktif melakukan patroli keliling untuk meningkatkan pengawasan 

dan pembinaan kepada para juru parkir, agar dalam melaksanakan pelayanan 

parkir sesuai tempat yang telah ditentukan dan tidak menarik tarif parkir 

melebihi ketentuan yang berlaku. 
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