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BAB III 

HASIL PENELITIAN PENGELOLAAN PARKIR OLEH 

PERUSAHAAN DAERAH MAKASSAR RAYA 

 

A. Profil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya  

Sebelum pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, 

perparkiran di kota Makassar dikelola oleh Badan Pengawas Perparkiran (BPP) 

dibawah struktur organisasi unit-unit Pelaksanaan Tetap Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Raya. Pemikiran pemerintah kota Makassar untuk membentuk 

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efesiensi 

dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada 

masyarakat kota Makassar. Disamping itu, kegiatan perparkiran di kota 

Makassar merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk dapat 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dengan dibetuknya 

perusahaan daerah yang khusus menangani perparkiran, selain itu diharapkan 

dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat 

meningkatkan pemberian jasa pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta 

meningkatkan pendapatan asli daerah.  

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya efektif melaksanakan tugasnya 

pada tanggal 1 september 2000, yaitu setelah dilaksanakan pengangkatan tiga 

orang direksi. Pada awal pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Parkir Makassar 

Raya, dilakukan suatu kebijakan pengorganisasian unit kerja yang berada di 

bawah struktur organisasi Perusahaan Daerah Parkir, seperti mendata dan 
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memberikan legalitas kepada juru parkir. Jumlah juru parkir tersebut terus 

berkembang sehingga dalam waktu empat bulan pada awal operasinya, yaitu 

pada bulan September hingga Desember tahun 2000. Perusahaan Daerah Parkir 

Makassar Raya dapat menghimpun pendapatan dari hasil retribusi parkir sebesar 

Rp. 200.000.000. Angka pendapatan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan pendapatan yang dapat dihimpun oleh pengelola parkir sebelumnya yang 

hanya dapat menghimpun pendapatan dari bulan Januari sampai Agustus tahun 

2000 sebesar Rp. 45.000.000 juta.  

B. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya   

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup 

Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan 

Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu perusahaan ini 

telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :  

1. Visi   

Menjadikan Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sebagai perusda 

terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.   

2. Misi   

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 misi utama sebagai 

berikut :   

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan 

Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan 

jabatan; 
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b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran 

guna menunjang kinerja perusahaan.   

c. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus 

menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju 

kota maritim dan perdagangan dunia;   

d. Meningkatkan kesejahtraan karyawan Perusahaan Daerah Parkir Kota 

Makassar sebgai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi. 

Loyalitas, kreativitas dan responsibilitas karyawan terhadap perusahaan.   

Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan 

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah 

dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya perlu untuk membuat 

langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan misi 

harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi 

ini dirumuskan setelah  perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan serta 

lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan. PD Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah 

satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus 

melakukan langkah-langkah yaitu Mengembangkan kemampuan Sumber 

Daya Manusia sebagai aset strategis perusahaan, menerapkan prinsip-

psrinsip Good Governance dan menerapkan budaya-budaya perusahaan 

secara konsekuen dan terus menerus pada semua level organisasi yang ada 

di lingkungan internal perusahaan. Disadari bahwa implementasi misis yang 
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telah dirumuskan tidak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun 

tantangan.  

3. Nilai dan Sasaran   

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagai 

sebuah perusahaan daerah, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya 

senantiasa menganut prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan (corporate 

culture) dengan berlandaskan budaya kualitas (quality culture), budaya 

bisnis (business culture). Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 

:   

a. Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mampu memberikan pelayanan 

jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.   

b. Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan 

perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.   

c. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi 

perparkiran.  

d. Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran di seluruh Kota 

Makassar Raya menjadi lebih nyaman dan memuaskan.   

e. Melakukan penertiban juru perparkiran di kota makassar.  

f. Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia 

usaha, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan 

teknologi baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka 
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pengembangan organisasi perusda perparkiran dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat.   

4. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya   

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan 

usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan 

perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. 

Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya diharapkan dapat menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kota Makassar.   

a. Badan Pengawas  

Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara 

terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik 

diminta maupun tidak diminta.  Fungsi dari badan pengawas Perusahaan 

Daerah Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :   

1) Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam 

bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka 

panjang 

2) Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan 

usaha Perusahaan Daerah.   

3) Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian 

Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.   
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4) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan 

Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

b. Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir  Makassar Raya 

Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam 

bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk 

pengelolaan keuangan dana administrasi untuk mencapai tujuan. 

Direktur Utama juga bertugas untuk memberika laporan kepada Badan 

Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan 

keuangan dan Operasi. Fungsi dari Direktur Utama Perusahaan Daerah 

Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :   

1) Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam 

melaksanakan operasi Perusahaan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;   

2) Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi 

Perusahaan Daerah;   

3) Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan 

efisiensi dari sistem dan prosedur administrasi yang berlaku;   

Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai serta menetukan batas ganti rugi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.   
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c. Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir   

Direktur umum mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan 

kesekretariantan. Direktur umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar 

Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :   

1) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, 

serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;   

2) Mengendalikan pendapat dari hasil penagihan baik dari tarif 

perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;   

3) Sebagai pengawas dan mengusahakan penagihan retribusi secara 

intensif dan efektif;   

4) Sebagai pengawas penyusunan anggaran belanja/menetapkan 

modal kerja perusahaan merumuskan dan menetapkan 

kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih baik dan efektif  bersama 

dengan direktur lainnya.   

5) Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang “up to Date” dan 

menilai laporan keuangan untuk menyusulkan perbaikan pada 

posisi keuangan dan persedian barang kepada Direktur Utama.   

Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran dan 

pengumuman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan kepegawaian 

yang dapat memperlancar kegiaan dan meningkatkan efisiensi kerja 

kepada karyawan atas persetujuan Direktur Utama.   
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d. Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya  

Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal merencanakan, 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan 

bagian produksi dan bagian pengelolaan. Adapun fungsi dari Direktur 

operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah sebagai 

berikut :   

1) Menetapkan kebijakan teknis pngelolaan dan kegiatan operasi lebih 

efisien, efektif dan murah;   

2) Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada 

unit unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;   

3) Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi 

pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan 

teknik operasional perparkiran.  

4) Menyusun rencana dan program kerja pelayanan Operasioanl 

Pengelolaan Perparkiran.   

5) Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan 

operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri milik 

Perusahaan Daerah.   

5. Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya 

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik 

maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang 

mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari 

keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk 
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pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Efektif 

tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang 

membantu dalam menyukseskan pengelolaan retribusi parkir yang ada 

dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya 

menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga 

mencapai tujuan yang telah direncanakan.   

Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai pada Perusahaan 

Daerah Parkir Makassar Raya sudah proporsional karena sebagian besar 

berpendidikan SLTA dan Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan 

seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan 

seseorang dalam berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan 

yang telah ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang 

pekerjaan seseorang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  

 


