
 
 
 

 

SIARAN PERS 

No       /SK/LBH-Mks/IV/2015 

Benahi Tata Kelola Parkir Di Kota Makassar 

Perkembangan kota Makassar yang dari tahun ke tahun semakin mengisyaratkan perubahan terhadap pola 

hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pula pada kepemilikan kendaraan di Makassar yang 

kian meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan mobilisasi dalam kota 
Makassar. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat 

lainnya paralel dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Di kota Makassar sedikitnya 

terdapat 717 titik parkir yang tersebar di 14 kecamatan. 
 

Payung hukum perparkiran di Kota Makassar tertuang Dalam Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2006 

tentang aturan perparkiran serta Surat Keputusan Wali Kota Makasssar nomor 935/S.Kep/188/2006 

terkait masalah parkir yang berada di tepi jalan umum, depan toko, kantor dan lainnya.  
 

Dari data menyebutkan penerimaan dari retribusi atau jasa parkir dengan deviden yang dibagikan PD 

parkir ke Pemerintah Kota Makasar sebesar Rp469 juta pada tahun 2010 dari realisasi penerimaan 
retribusi yang diterima PD parkir sekitarnga Rp5,6 miliar. 

 

Dalam hitungan apabila 1.126 jukir menyetorkan paling besar Rp50 ribu dikali jumlah jukir atau Rp56 
juta dikali 29 hari diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar lebih dikali setahun bisa mencapai Rp19,5 miliar 

lebih, sementara penerimaan untuk 2012 sebesar Rp8,6 milar. Hitung-hitungan ini merupakan data yang 

masih belum akurat dan bisa saja penghasilan PD Parkir lebih dari 8,6 miliar/tahun mengingat terdapat 

Juru Parkir yang menyetor ke PD Parkir lebih dari 50 ribu/hari. 
 

Namun tingginya penerimaan PD Parkir Kota Makassar tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan 

para juru parkir (Jukir) yang notabena menjadi ujung tombak dalam meningkatkan PAD dari sektor 
parkir. 

 

Berbagai masalah yang terjadi pada perparkiran di Kota Makassar seperti keyamanan konsumen, 

kemacetan yang disebabkan oleh parkir yang mengambil badan jalan dan setoran yang tinggi kepada PD 
Parkir, untuk itu diperlukan sebuah regulasi yang jelas dalam mengatur pengelolaan parkir secara 

menyeluruh dari seluruh stakeholder.  

 
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa masalah yang dihadapi Juru Parkir Makassar  selama ini antara 

lain: 

1. Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan). Selama ini hampir semua Juru Parkir yang 
bekerja di bawah pengawasan PD Parkir Kota Makassar dikenakan tagihan/potongan untuk 

pembayaran Jamsostek sebesar Rp 2000/hari oleh PD Parkir untuk dana Iuran Asuransi sejak taun 

2004. Namun ketika Juru Parkir sakit atau meninggal, mereka tidak menikmati fasilitas Jamsostek 

yang tiap hari mereka bayarkan kepada PD Parkir mengingat hingga hari ini mereka tidak 
mendapatkan fasilitas jamsostek (kartu jaminan), adapun Juru Parkir yang mendapatkan kartu 

Jamsostek, juru parkir tidak dapat melakukan klaim karena PD Parkir tidak pernah membayar 

Iuran Jamsostek. Sementara pekerjaan sebagai juru parkir selama ini sangat rentan akan 
kecelakaan kerja di tempat kerja; 

2. Kenaikan target setoran tanpa dasar. Sering kali PD Parkir menetapkan target yang harus 

dipenuhi Juru Parkir secara sepihak, berlebihan, dan tanpa dasar (legitimasi formal/aturan) yang 
jelas serta dengan cara intimidatif. Modusnya, Juru Parkir dipanggil menghadap ke Kantor PD 

Parkir untuk pengurusan Jamsostek. Tapi pada saat tiba di Kantor PD Parkir, Juru Parkir malah 

dituntut memenuhi besaran setoran yang telah dinaikan dari besaran target sebelumnya yang 

ditentukan PD Parkir. Jika Juru Parkir menolak, oleh PD Parkir, mereka diancam akan ditarik 
lahannya dan diserahkan ke pihak lain untuk dikelola, sementara kenaikan Setoran/tarif  Parkir 

yang dibayarkan Juru Parkir kepada PD Parkir harus berdasarkan persetujuan walikota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perda Parkir Makassar.    
3. Juru Parkir Tidak Mendapatkan Baju dan Kartu Parkir selama Bertahun-Tahun.  Juru 

Parkir mendapatkan kartu tanda pengenal parkir pada tahun 2011, kemudian di perpanjang pada 
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januari 2014 dan berlaku 2 tahun, begitu pula dengan  kartu parkir tahun 2011 berlaku 2 tahun, 

sehingga terdapat keterlambatan keluarnya kartu parkir selama 1 tahun. Hal ini menghambat 
pekerjaan juru parkir dilapangan mengingat ketentuan Pasal 10 Huruf e Perda Parkir Kota 

Makassar yang mensyaratkan bahwa juru parkir wajib menggunakan tanda pengenal parkir dan 

atau seragam parkir; 
4. Dugaan Korupsi/pungli. Selama ini masyarakat menilai pungli telah terjadi di juru parkir, dan 

sanagat jarang menilai bahwa pada PD Parkir juga diduga melakukan korupsi berupa: 

a. Memungut setoran Parkir pada Front Toko, Perda Parkir Kota Makassar mengatur bahwa PD 

Parkir hanya berwenang memungut parkir pada aktifitas parkir yang dilakukan di Pelataran 
Umum dan badan Jalan, bukan pada Front Toko yang merupakan hak milik dari pemilik toko 

dan selama ini PD Parkir tidak pernah melakukan perjanjian sama sekali dengan pemilik toko 

untuk memungut setoran parkir dari toko tersebut, seharusnya Front Toko hanya dapat 
dipungut pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah dan bukan setoran/retribusi parkir. 

Tidak jarang beberapa lahan parkir pada Front Toko membayar setoran/retribusi ke PD Parkir 

sekaligus membayar Pajak Parkir ke Dinas Pendapatan Daerah, seperti yang terjadi di Toko 

Agung; 
b. Dugaan korupsi dapat terjadi karena Setoran yang dilakukan secara manual dengan 

menggunakan jasa kolektor/tukang tagih akan berdampak pada tidak tersampaikannya setoran 

parkir tersebut kepada kas PD Parkir namun masuk kekantong para kolektor atau karena data 
titik parkir di makassar tidak pernah didata dengan baik, berpotensi dana setoran parkir tidak 

sampai ke rekening Bank PD Parkir namun hilang di kantor PD Parkir, seharusnya dengan 

teknologi perbankan sekarang ini yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam 
pelayanannya, PD Parkir dalam memungut dana dari Juru Parkir dapat memanfaatkan jasa 

transfer bank yang disetor langsung oleh juru parkir kepada rekening PD Parkir. 

 

Untuk itu, kami LBH Makassar yang selama ini mendampingi Juru Parkir untuk mendapatkan hak-
haknya menyatakan: 

 

1. Kepada PD Parkir untuk segera menguruskan BPJS Ketenagakerjaan untuk paket Kecelakaan 
Kerja, Kematian dan Hari Tua Untuk Juru Parkir sesua peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. Kepada Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PD Parkir 
selama ini; 

3. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera melakukan audit publik kepada PD Parkir; 

4. Kepada Penegak Hukum untuk mengusut dan melakukan tindakan hukum apabila ditemukan 

adanya penyelewengan keuangan negera di bidang perparkiran di kota makassar; 
    

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
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