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LAMPIRAN 

 

A. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BUDIONO 

KEPALA SEKSI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG 

PADA TANGGAL 17 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  Area peparkiran kawasan Pecinan Kota Magelang di Kelola oleh 

Siapa? 

Jawab:    Oleh pihak swasta yaitu Paguyuban PAPRAS dan bekerja sama 

    dengan Pemerintah Kota Magelang  

Pertanyaan:  Kalau begitu berarti juru parkir hanya sebagai pekerja? Lalu 

    siapa dia bekerja dan bertanggung jawab? 

Jawab:  Mekanismenya seperti ini Paguyuban PAPRAS bekerja sama  

    dengan Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas  

    perhubungan Kota Magelang untuk melakukan kegiatan usaha 

    perparkiran disejumlah titik di wilayah ruang milik jalan antara 

    kedua belah pihak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

    dan hasil retibusinya di bagi dua. Oleh karena itu maka juru parkir 

    bekerja dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Magelang 

    dan paguyuban PAPRAS 

Pertanyaan:  Ada berapa titik peparkiran di kawasan ruang milik jalan ini dan 

   dimana saja yang sering terjadi permasalahan? 

Jawab:  167 titik. Salah satunya ya dipecinan itu. 

Pertanyaan:  lalu mengapa kawasan tersbut rawan terjadi perselisihan? 

Jawab:  ya padatnya kawasan tersebut selain itu lokasi tersebut terletak di  

pusat kota yang tidak pernah sepi. 

Pertanyaan:   Fungsi DISHUB dalam kegiatan usaha peparkiran ini seperti apa? 

Jawab : Kami dari DISHUB Kota Magelang hanya menjalankan tugas dari 

    Pemerintah Kota Magelang untuk mewakili dalam menjalankan  

    kegiatan usaha tersebut seperti penarikan tarif retribusi kepada  

    setiap juru parkir yang bekerja kepada paguyuban PAPRAS dan 

    Pemerintah kota Magelang. Selain itu kami juga sebagai pembina 

    yang menjalankan beberapa fungsi. 

Pertanyaan:  Dalam bentuk seperti aja fungsi tersebut dijalankan? 

Jawab:  dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pemberian  

sanksi. Pelatihan seperti bagaimana cara menyetop kendaraan serta 

mekanisme membuka dan memberikan jalan agar lalu lintas tetap 

berjalan tertib, pembinaan dilakukan seperti penyuluhan tentang 

pemungutan retribusi parkir, selalu menggunakan metode 4s dalam 

melayani konsumen parkir penyuluhan keamanan lalu lintas 

bekerja sama dengan Polres Magelang pembinaan dilakukan 1 

tahun 4x, pengawasan dilakukan dengan cara mobiling 1 hari 

dengan 2 shift dan 1 bulan sekali melakukan tertib lalu lintas yang 

terdiri dari gabungan beberapa instansi yaitu kepolisian pol pp dan 

dishub. Selain itu terdapat juga layanan aduan melalui website dan 
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monggo lapor yang disediakan oleh pemkot Magelang. Pemberian 

sanksi dilakukan dengan cara 3x teguran. Teguran ke 2 apabila 

tidak di hiraukan oleh juru parkir maka oleh DISHUB ktanya 

diambil terguran ke 3 dilakukan pemutusan hubungan kerja.  

 

B. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AGUS DAN 

SETIYONO SELAKU JURU PARKIR DI KAWASAN PECINAN KOTA 

MAGELANG PADA TANGGAL 17 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  Dalam menjalankan kegiatan usaha bapak sebagai pekerja atau  

   sekaligus sebagai pengelola? 

Jawab:   saya hanya sebagai pekerja mas, bekerja dengan pemkot Magelang 

Pertanyaan:  berarti terdapat Perjanjian kerja bersama (PKB) ya? 

Jawab:   iya terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pemkot 

     Magelang namun yang menerbitkan dishub. 

Pertanyaan:  jika ada permasalah dengan konsumen yang bertanggungjawab  

     bapak atau pengelola? 

Jawab:   jadi prosedurnya begini mas, apabila terjadi permasalahan dengan  

     konsumen nanti kita sebagai juru parkir berupaya menyelesaikan 

               sendiri dengan beritikad baik, namun apabila konsumen tetap tidak 

     menghendaki baru kami menyampaikan ke pengelola yaitu pemkot 

     dan paguyuban papras lalu biasanya penyelesaian dilakukan di 

   dikantor dishub untuk dirundingkan jalan tengahnya dan biasanya 

   dishub memberikan memberikan opsi-opsi untuk menemukan 

   jalan tengahnya. 

Pertanyaan:  apakah dalam pkb terdapat ketentuan untuk menjaga keamanan 

     kendaraan?  

Jawab:   iya mas ada, di pkb saya diwajibkan untuk menjaga kendaraan  

    dari pengemudi meninggalkan kendaraan sampai kembali. 

Pertanyaan:  lalu langkah nyata yang dilakukan apa bila terjadi permasalahan 

     yang menyebabkan kerugian bagi konsumen? 

Jawab:   begini mas kan di karcis sudah tertera bahwa kehilangan atau 

     kerusakan kendaraan bukan tanggungjawab kami. Namum ya ada  

     ada kalanya saya sebagai juru parkir beritikad baik mengingatkan  

        konsumen untuk selalu menjaga kemanan kendaraannya dia sendri 

     seperti memastikan kendaraan terkunci tetapi bila permasalahan 

     timbul berdasarkan kesalahan saya maka saya akan bertanggung 

      jawab dengan mengganti sesuai dengan kemampuan saya, dan itu  

     itupun juga harus dibuktikan bahwa memang benar kesalahan saya 

     toh juga pembayaran parkir kan hanya nominal kecil mas. 

 

C. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DALAM BENTUK KUISIONER 

DENGAN BEBERAPA KONSMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI 

KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG PADA TANGGAL 18 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja juru 
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     parkir di kawasan pecinan masih rendah? 

Jawab:   80% menjawab masih rendah juru parkir tidak menjalankan 

     kewajibannya  

Pertanyaan:  apakah pelayanan yang diberikan juru parkir dalam kegiatan  

     usahanya masih buruk? 

Jawab:  80% menjawab masi buruk juru parkir dalam menjalankan 

kegiatan usahanya bertindak semen-mena. 

Pertanyaan:  apakah tingkat pengawasan yang diberikan juru parkir masih renah 

Jawab:   80% menjawab masih rendah hal tersebut ditandai dengan  

    beberapa permasalahan yang terjadi yang luput dari pengawasan 

    juru parkir  

Pertanyaan:  apakah sering terjadi permasalahan yang disebabkan kelalaian juru 

    juru parkir? 

Jawab:   80% menjawab sering terjadi hal tersebut dikarenakan juru parkir 

    tidak menjalankan tugas dengan sebagai mana mestinya sehingga 

   timbul berbagai permasalahan 

Pertanyaan:  permasalahan apa yang sering terjadi? 

Jawab:   55% menjawab kerusakan kendaraan 

     40% menjawab kehilangan barang dalam kendaraan 

     20% menjawab khilangan kendaraan  

 

 

 

 

 

 


