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BAB IV 
 
 
4. REGULASI DAN PERATURAN PARKIR 
 
 
Parkir modern dengan computer system dan automatic equipment dengan layanan 
professional dan terintegrasi serta berbadan hukum dan meiliki perijinan sebagai 
perusahaan pengelola perparkiran yang berbayar pajak harus sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundangan dan regulasi yang mengatur tentang seluk –beluk perparkiran dan 
mekanisme serta operasional parkir. 
 
Beberapa regulasi parkir yang menjadi acuan dan landasan hukum : 
 

 Perda No. 5 tahun 2012 tentang perparkiran 
 Perda No. 67 tahun 2013 tentang tarif angkutan 
 Perda No. 16 tahun 2010 tentang pajak parkir 
 Pergub No. 66 tahun 2013 tentang asuransi parkir 
 Pergub No. 145 tahun 2006 tentang premi asuransi parkir 
 Pergub No. 181 tahun 2012 tentang SPM UP Perparkiran 
 Pergub No. 102 tahun 2013 tentang ijin perparkiran  
 Pergub No. 179 tahun 2013 tentang tarif layanan parkir 
 Pergub No. 244 tahun 2012 tentang biaya pajak 
 Pergub No. 120 tahun 2012 tentang biaya parkir 

 
 
4.1. Perda No. T Tahun 2012 tentang Perparkiran  
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 5 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERPARKIRAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
Menimbang ; 
 
a. bahwa penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta telah 
diatur dahlln Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 1999 tentang Perparkiran; 
 
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan,keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran baik dalam berlalulintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus 
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dikelolasecara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi dandilaksanakan sesuai 
kedudukan dan peran Jakarta sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga 
PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagaimanapada huruf a perlu 
diganti karena tidak sesuai lagi dengankondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran 
saat ini; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerparkiran; 
 
Mengingat:  
 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3821); 
 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4247); 
 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4438);2 
 
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 4444); 
 
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
 
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4744); 
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9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 4843); 
 
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4846); 
 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5025); 
 
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 5049); 
 
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5188); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang AngkutanJalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3527); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranadan Lalu Lintas Jalan 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 3529); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraandan Pengemudi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia3530); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4502);3 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2005 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 
4532); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 4578); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatenj Kota 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Kerja Sarna 
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4761); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 5149); 
 
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Khusus IbukotaJakarta Tahun 1986 Nomor 91); 
 
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang PerpasaranSwasta di Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta (LembaranDaerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2002Nomor 76); 
 
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Kereta 
Api, Sungai dan Danau (LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2003Nomor 87); 
 
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2006 Nomor 1); 
 
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang KetertibanUmum (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun 2007 Nomor 8); 
 
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 
 
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan AreaPasar (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun 2009 Nomor 3); 
 
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang PembentukanPeraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2);4 
 
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang BangunanGedung (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun 2010 Nomor 7); 
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33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir(Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2010 Nomor 16); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 
dan 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN. 
 
 
BAB I 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal-l 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatdengan DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta. 
 
6. Unit Pengelola Perparkiran, yang selanjutnya disebut denganUP.Perparkiran adalah Unit 
Pengelola Perparkiran DinasPerhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
7. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistemyang terdiri atas lalu lintas, 
angkutan jalan, jaringan lalu lintasdan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan 
jalan,kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 
 
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan. 
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9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunanpelengkap dan perlengkapannya 
yang diperuntukkan bagi lalulintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di 
ataspermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,serta di atas permukaan air, 
kecuali jalan reI dan jalan kabe!.5 
 
10. Kendaraan adalah sualu sarana angkut di jalan yang terdiriatas kendaraan bermotor dan 
kendaraan tidak bermotor. 
 
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkanoleh peralatan mekanik 
berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas reI. 
 
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh tenaga 
manusia atau sepeda. 
 
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerakuntuk beberapa saat baik 
ditinggalkan atau tidak ditinggalkanpengemudinya. 
 
14. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan denganpenyelenggaraan parkir. 
 
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraanbermotor di jalan yang telah 
memiliki surat izin mengemudi. 
 
16. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yangmenggunakan satuan ruang 
parkir. 
 
17. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupalambang, huruf, angka, kalimat, 
dan atau perpaduan yangberfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 
petunjukbagi penggunajasa parkir. 
 
18. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaanjalan atau di atas permukaan 
tanah atau permukaan lantaiyang membentuk garis membujur, garis melintang, garis 
serong,serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasaparkir. 
 
19. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan BadanUsaha yang diberi lzm 
menyelenggarakan parkir yangmemberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat. 
 
20. Pengelola parkir adalah Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan,pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran. 
 
21. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yangberbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum, yangmenjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan 
terusmenerusdengan tujuan untuk memperoleh laba. 
 
22. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRPadalah ukuran luas efektif 
untuk meletakkan suatu kendaraantermasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. 
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23. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat denganRTRW, adalah rencana 
tata ruang wilayah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta. 
 
24. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkiryang dijual dan ditetapkan 
dalam bentuk tarif yang disusunatas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per 
investasi dana. 
 
25. Penitipan kendaraan ialah area atau kawasan yang khususdiperuntukan bagi penitipan 
kendaraan dalam jangka waktutertentu yang terpisah dari areal parkir umum. 
 
26. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang milik jalan, 
baik yang disediakan berkaitan dengan6pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
 
27. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis 
dan mutu pelayanan dasar daripenyelenggaraan parlOr yang berhak diperoleh setiap 
pengguna jasa parkir secara minimal. 
 
BAB II 
 
AZAS DAN TUJUAN 
 
Pasa1-2 
 
Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
 
a. kepastian hukum; 
b. transparan; 
c. akuntabel; 
d. seimbang; dan 
e. keamanan dan keselamatan. 
 
Pasa1-3 
 
Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan: 
 
a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, danterpadu dengan pusat 
kegiatan dan/ atau angkutan jalan; 
 
b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuaidengan asas umum 
pemerintahan yang baik; 
 
c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai denganketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
 
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalampenyelenggaraan perparkiran; 
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e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; danf. terwujudnya transparansi 
penerimaan pendapatan asIi daerahdibidang perparkiran. 
 
BAB III 
 
FASILITAS PARKIR 
 
Bagian Kesatu 
 
Umum 
 
Pasal-4 
 
Fasilitas parkir terdiri atas: 
 
a. di luar ruang milik jalan; dan 
b. di ruang milik jalan. 
 
Pasal-5 
 
Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapatdikelola oleh: 
 
a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan 
 
b. Badan Usaha sebagai penyelenggara. 
 
Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dikelola oleh UP. Perparkirandengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran. 
Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dikelola sebagai kegiatanusaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatandan atau 
usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraanfasilitas parkir. 
 
Bagian Kedua 
 
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan 
 
Pasal-6 
 
(1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a, dapat berupa: 
 
a. gedung parkir murni; 
b. gedung parkir pendukung; 
c. pelataran I taman parkir murni; dan atau 
d. pelataran I taman parkir pendUkung. 
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(2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir umum dan/atau pelataran/taman parkir 
murni sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukananalisis 
dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratanuntuk mendapatkan izin penyelenggaraan 
parkir. 
 
Pasal-7 
 
(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luarruang milik jalan yang 
terintegrasi dengan moda angkutanmassal. 
 
(2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 
 
(1), dapat dilakukan melalui kerja sarna dengan badan usahadan atau Pemerintah Daerah 
lain. 
 
(3) Kerja sarna penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksudpada ayat (2), dituangkan 
dalarn perjanjian kerja sarna dandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
 
Pasal -8 
 
(1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untukkegiatan dan atau usaha 
wajib dilengkapi fasilitas parkirsesuai kebutuhan SRP. 
 
 (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1), tidak 
memungkinkan dapat diupayakan secara kolektifatau bersama-sama dengan bangunan lain 
yang berdekatan. 
 
(3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-samasebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dituangkan dalamperjanjian kerja sarna dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal-9 
 
(1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, Pasal 7 dan Pasal 8, 
harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut: 
 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 
b. keselarnatan dan kelancaran lalu lintas; 
c. kearnanan dan keselarnatan pengguna parkir; 
d. kelestarian lingkungan; 
e. kemudahan bagi penggunajasa parkir; 
f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan 
g. memenuhi SRP minimal. 
 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidakmengurangi ruang terbuka hijau 
(RTH). 
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Pasal-l0 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luarruang milik jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sarnpaidengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 
 
Bagian Ketiga 
 
Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan 
 
Pasal -11 
 
(1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanyadapat diselenggarakan di jalan 
kolektor dan jalan lokalberdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. 
 
(2) Penggunaan.ruang milik jalan untukdimaksud pada ayat (1),fasilitas parkirditetapkan 
oleh Gubernur 
 
(3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkirsebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dapat dikerjasarnakandengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran. 
 
Pasal -12 
 
(1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitasparkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, wajibmemperhatikan: 
 
a. Iebar jalan; 
b. volume lalu lintas; 
c. karakteristik kecepatan; 
d. dimensi kendaraan; 
e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan 
f. peranan jalan bersangkutan. 
 
(2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitasparkir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukandalam bentuk lingkungan parkir. 
 
(3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitasparkir dimaksud pada ayat 
(1), dapat diberlakukan pembatasanberdasarkan waktu dan/ atau hari dengan rambu parkir. 
 
Pasal -13 
 
(1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan(zoning) pengendalian parkir 
sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1), terdiri atas : 
 
a. golongan A; dan 
b. golongan B. 
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(2) Kawasan (zoning) pengendalian parkir golongan A sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
huruf a, sebagai berikut: 
 
a. frekuensi parkir relatif tinggi; 
b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atauperkantoran; dan 
c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi. 
 
(3) Kawasan (zoning) pengendalian parkir golongan B sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
huruf b, sebagai berikut: 
 
a. frekuensi parkir relatif rendah; 
b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atauperkantoran; dan 
c. derajat kemacetan lalu lintas rendah. 
 
Pasal -14 
 
(1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitasparkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajibdievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
 
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menganggu keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas,Gubernur wajib melarang penggunaan ruang milik jalan 
untukfasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dandisampaikan kepada 
masyarakat melalui media. 
 
Pasal -15 
 
(1) Gubernur meniadakan penggunaan ruang milik jalan untukfasilitas parkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),apabila: 
 
a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 
 
b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan atautaman parkir sesuai jangkauan dan 
kapasitas satuan ruangparkir yang tersedia; dan atau 
 
c. di ruas jalan tersebut menganggu kelancaran lalu lintas danangkutan jalan. 
 
(2) Penggunaan ruang milik jalan untuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ditiadakan 
secara bertahap dan tersistematis. 
 
Pasal- 16 
 
ayat (1), 
 
Fasilitas parkirharus 
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(1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagaifasilitas parkir untuk 
kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izinterlebih dahulu dari Gubernur. 
 
(2) Penggunaan ruangkegiatan tertentuharuskebutuhan.milik jalan sebagai fasilitas parkir 
untuksebagaimana dimaksud pada ayat (1),menempatkan Petugas Satpol PP sesuai 
ketentuan Gubernur 
 
Pasal -17 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalansebagai fasilitas parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11sampai dengan Pasal 16, diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 
 
Bagian Keempat 
 
Fasilitas Parkir Khusus 
 
Pasal -18 
 
(1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir untuk: 
 
a. penyandang disabilitas atau nama lain; 
b. orang lanjut usia; 
c. ibu hamil; dan 
d. sepeda. 
 
(2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
 
a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitasyang dituju dan/atau pintu 
parkir utama; 
 
b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi rodadan mempermudah masuk dan 
keluar kursi roda darikendaraan; 
 
c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan 
 
d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir. 
 
Pasal -19 
 
(1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupaparkir vallet. 
 
 (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
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a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen)dari total keseluruhan SRP 
yang dikelola oleh penyelenggarausaha parkir; 
 
b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir; 
 
c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operatorparkir atau badan usaha lain 
yang ditunjuk olehpenyelenggara parkir; dan 
 
d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajibmengajukan permohonan izin 
kepada Gubernur. 
 
Pasal -20 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusussebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diatur denganPeraturan Gubernur. 
 
BABIV 
 
PENYELENGGARA PARKlR 
 
Bagian Kesatu 
 
Perizinan 
 
Pasal -21 
 
(1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajibmendapatkan izin terlebih 
dahulu dari Gubernur. 
 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
 
a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir;dan 
b. izin penyelenggaran parkir dengan tidak memungut biaya 
parkir. 
 
Pasal-22 
 
(1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21, 
penanggungjawab badan usahaharus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir 
denganmelampirkan persyaratan administrasi dan teknis. 
 
(2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkanhasil analisis dampak lalu 
lintas yang telah mendapatkanpersetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan. 
 
(3) penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuanpelaksanaan on-line system 
Pajak Daerah. 
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Pasal -23 
 
( 1) Izin penyelenggaraanPasal 21 ayat (2),parkir sebagaimana dimaksud dalamberlaku 2 
(dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
 
 (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 21, tidak dapat 
dipindahtangankan kepada pihak laindengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa 
persetujuantertulis dari Gubernur. 
 
Pasal-24 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izinpenyelenggaraan parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 
 
Bagian Kedua 
 
Kewajiban dan Tanggung jawab 
 
Pasal-25 
 
(I) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanandan menertibkan lalu lintas 
sebagai akibat kegiatan masuk dankeluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir 
denganmenempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugasparkir. 
 
(2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalulintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraparkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. 
 
(3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepedamotor dan sepeda 
berdasarkan satuan ruang parkir. 
 
Pasal-26 
 
Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapatmenyediakan fasilitas parkir dan 
menggunakan ruang milik jalansebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sarna dengan 
penyelenggaraparkir terdekat. 
 
Pasal-27 
 
(1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau stickerlangganan atau hasil cetakan 
elektronik atau komputer sebagaibukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir 
kepadapengguna jasa parkir. 
 
(2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sesuai dengan lama 
penggunaan satuan ruang parkir. 
 
Pasal-28 
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(1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalanwajib mengasuransikan 
kendaraan yang parkir di SRP yangmenjadi tanggung jawab penyelenggara parkir. 
 
(2)Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggunghilangnya kendaraan dan 
kerusakan kendaraan yang bukandisebabkan kelalaian pengemudi kendaraan. 
 
Pasal- 29 
 
(1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPMPerparkiran. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Gubernur. 
 
Pasal-30 
 
Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas: 
 
a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan; 
b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir; 
c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dansarana parkir; 
d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir; 
e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan 
f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkunganfasilitas parkir. 
 
Pasal-31 
 
Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagaiberikut: 
 
a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempatpenyeberangan pejalan kaki 
atau tempat penyeberangan sepedayang telah ditentukan; 
 
b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudahtikungan tajam dengan 
radius kurang dari 500 (lima ratus) meter; 
 
c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudahjembatan; 
 
d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudahperlintasan sebidang; 
 
e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudahpersimpangan; 
 
f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah aksesbangunan gedung; dan 
 
g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidranpemadam kebakaran atau 
sumber air sejenis. 
 
Bagian Ketiga 
 
Karcis Parkir 
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Pasal-32 
 
(1 ) Karcis parkir untuk SRPyang dikelola UP disahkan oleh Gubernurkecuali 
fasilitasPerparkiran,parkir yangmenggunakan mesin parkir. 
 
(2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakanoleh badan usaha 
dikeluarkan penyelenggara bersangkutan. 
 
(3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),harus memenuhi standar 
teknis pengamanan yang ditentukanoleh UP. Perparkiran. 
 
Pasal -33 
 
(1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memuatdata antara lain sebagai 
berikut: 
 
a. nomor sen; 
b. nama jenis pungutan; 
c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir; 
d. nomor urut karcis parkir; 
e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam; 
f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir diluar ruang milk jalan; 
g. nomor kendaraan; 
h. asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milikjalan; 
1. hari, tanggal, dan bulan; dan 
J. nomor telepon pengaduan. 
 
(2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yangbertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal-34 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, danstandar teknis 
pengamanan karcis parkir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur 
dengan Peraturan Gubernur. 
 
BABV 
 
PENGGUNA JASA PARKIR 
 
Pasal -35 
 
Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak: 
a. mendapatkan satuan ruang parkir; 
b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaiansatuan ruang parkir; 
c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir; 
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d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan 
e.memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yangberlaku daripenggunaan 
SRP. 
 
Pasal-36 
 
Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban: 
 
a. membayar atas pemakaian SRP; 
b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP; 
c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, danketentuan parkir lain; 
d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan 
e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalammobil. 
 
Pasal-37 
 
(1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRPyang ditetapkan oleh 
penyelenggara parkir. 
 
(2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraanyang dapat mengurangi 
atau merintangi kebebasan kendaraanyang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan 
atau dapatmenyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas. 
 
(3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempatyang dinyatakan dilarang 
parkir dengan rambu dilarang parkirdan atau marka parkir. 
 
Pasa1-38 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengguna jasaparkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal37, diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
BAB VI 
 
PETUGAS PARKIR 
 
Pasal-39 
 
(1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Pakir. 
(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiriatas: 
 
a. juru parkir; dan 
b. koordinator juru parkir. 
 
(3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajibmemakai pakaian seragam, 
tanda pengenal, dan perlengkapanlainnya. 
 
Pasa1-40 
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(1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerjadibuat secara tertulis 
antara penyelenggara parkir denganPetugas Parkir. 
 
(2) Hak dan kewajiban Petugas Parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1), di ruang milik 
jalan berdasarkan surat tugas yangdibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan 
PetugasParkir. 
 
Pasal-41 
 
Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempatparkir yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir ditempat parkir yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. menyerahkan karcis parkir; dan 
d. menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan. 
 
Pasal -42 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39, 
Pasal 40 dan Pasal 41, diatur denganPeraturan Gubernur. 
 
BAB VII 
 
SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR 
 
Bagian Kesatu 
 
Satuan Ruang Parkir 
 
Pasal-43 
 
(1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP. 
(2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paraleldengan memperhatikan : 
 
a. lebar jalan; 
b. volume lalu lintas; 
c. karakteristik kecepatan; 
d. dimensi kendaraan; 
e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan 
f. peranan jalan bersangkutan. 
 
(3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuatserong atau tegak lurus. 
 
Pasal-44 
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(1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harusmemenuhi standar SRP. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
Bagian Kedua 
 
Sarana Parkir 
 
Pasal-45 
 
(1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajibmenyediakan sarana parkir 
sekurang-kurangnya: 
 
a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir; 
b. pintu masuk dan pintu keluar parkir; 
c. jalur tunggu; 
d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluarparkir; 
e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir; 
f. tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuhatau tidak penuh; 
g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasiI cetakanelektronik; 
h. tanda masuk dan tanda keluar parkir; 
I. biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan 
J. sistem keamanan parkir. 
 
(2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus 
memenuhi standar yang ditetapkan olehGubernur. 
 
(3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
dapat bekerjasama denganUP.Perparkiran. 
 
Pasal-46 
 
(1) Sarana parkir di ruang milikjalan sekurang-kurangnya: 
 
a. rambu lalu Iintas yang menunjukkan tempat parkirdan atau dengan rambu tambahan 
yang menerangkanbatasan waktu dan cara parkir; 
b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tariflayanan parkir; dan 
c. karcis parkir. 
 
(2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
disediakan oIeh UP.Perparkiran. 
 
Pasal-47 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 dan 
Pasal 46, diatur dengan PeraturanGubernur. 
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BAB VIII 
 
GANTI KERUGIAN 
 
Pasal-48 
 
(1) Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saatparkir di tempat parkir wajib 
melaporkan kepada petugas parkiratau penyelenggara parkir. 
 
(2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus dapat 
menunjukkan sekurang-kurangnya: 
 
a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian; 
b. identitas pengguna jasa parkir; 
c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraanbermotor; dan 
d. Bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraanyang diparkir terjadi pada tempat 
parkir. 
 
Pasal-49 
 
(1) Ganti kerugian kendaraaan yang hilang atau rusak pada saatparkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruangmilik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara 
parkirmelalui asuransi. 
 
(2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan,ganti kerugian kendaraaan 
yang hilang atau rusak pada saatparkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan. 
 
Pasa1-50 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraanyang hilang atau rusak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 danPasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
BABIX 
 
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR 
 
Bagian Kesatu 
 
Tarif Layanan Parkir 
 
Pasal-51 
 
(1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan : 
A 
. kawasan (zoning) parkir; 
b. jenis kendaraan; dan 
c. jam penggunaan SRP. 
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(2) Kawasan (zoning) parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, mengacu pada 
ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a. 
 
(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas ; 
 
a. kendaraan golongan I; 
b. kendaraan go1ongan II; 
c. sepeda motor; dan 
d. sepeda. 
 
Pasal-52 
 
(1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di ruang milik jalan didasarkanatas kawasan (zoning) 
parkir. 
 
(2) Perbedaan tarif parkir antar kawasan (zoning) parkir denganbukan kawasan ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur ataspersetujuan DPRD. 
 
Pasal-53 
 
(1) Tarif parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalandihitung berdasarkan penggunaan 
SRP dan jam penggunaanSRP. 
 
(2) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditinjau paling lambat 2 (dua) 
tahun sekali dan ditetapkandengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD. 
 
Pasal-54 
 
(1) Gubernur dapat membebaskan sebagian atau seluruhnyapungutan tarif layanan parkir 
pada : 
 
a. rumah ibadah; 
b. kantor Pemerintah; 
c. bangunan sosial; dan 
d. bangunan pendidikan. 
 
(2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tidak 
ber1aku jika digunakan untukkegiatan lain. 
 
Pasal-55 
 
(1) Dalam kegiatan tertentu, Gubernur dapat menentukan besarantarif layanan parkir 
secara khusus. 
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(2) Pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yangmenyebabkan terganggunya 
pelayanan parkir, penyelenggarakegiatan wajib membayar tarif layanan selama kegiatan 
berlangsung. 
 
Pasal-56 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan parkir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 
sampai dengan Pasal 55, diatur denganPeraturan Gubernur. 
 
Bagian Kedua 
 
Pajak Parkir 
 
Pasa! 57 
 
(1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik ja!an(off street) merupakan objek 
pajak parkir sesuai peraturanperundang-undangan. 
 
(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi danakuntabilitas serta peningkatan 
penerimaan maka pemungutanpajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan 
dantransaksi secara on-line, sebagaimana diatur dalam PeraturanGubernur tentang 
pelaksanaan on-line system Pajak Daerah. 
 
(3) Ketentuan mengenaJ. pelaksanaan dan pemantauanpenyelenggaraan pajak parkir secara 
on-line maupunmanual dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentangPajak Parkir. 
 
Pasal- 58 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata carapemungutan pajak parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 57,diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. 
 
BABX 
 
BIAYA PENITIPAN KENDARAAN 
 
Pasal-59 
 
(1) Gubernur menetapkan tarif penitipan kendaraan di fasilitasparkir yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dan badanusaha. 
 
(2) Besar tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud padaayat (1), berdasarkan lokasi 
tempat penitipan dan Jenis kendaraan. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipan kendaraansebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur dengan PeraturanGubernur. 
 
BABXI 
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal-60 
 
(1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi ; 
 
a. memberikan pedoman teknis; 
b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; 
c. bimbingan perencanaan teknis; 
d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan 
e. pernbinaan teknis kepada penyelenggara parkir. 
 
(2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi: 
a. pernantauan dan evaluasi; 
b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraanparkir; 
c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dand. penertiban. 
 
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), dilakukan 
UP. Perparkiran berdasarkankegiatan yang disusun dalam program jangka panjang 
danmenengah parparkiran. 
 
BAB XII 
 
PEMBIAYAAN 
 
Pasal-61 
 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsiUP. Perparkiran dibebankan 
dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD). 
 
BAB XIII 
 
KERJA SAMA 
 
Pasal-62 
 
(1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagairnanadimaksud dalarn Pasal 3, 
Pemerintah Daerah dapat melakukankerja sama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga 
yangdituangkan dalam perjanjian kerja sama. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai kerja sarna penyelenggaraanparkir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur denganPeraturan Gubernur. 
 
BAB XIV 
 
SANKSI ADMINISTRASI 
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Pasal-63 
 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat(2), Pasal 21 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) danayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 
ayat (1),Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal43, Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dapat diberikan sanksi administrasi berupa : 
 
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. pembatalan izin; dan 
d. pencabutan izin. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksiadministratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Gubernur. 
 
Pasal-64 
 
(1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakandilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau yangdinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara 
parkir, dapatdipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu penggunajalan danatau 
pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudikendaraan itu sendiri dengan atau tanpa 
bantuan pihak lain. 
 
(2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejakkendaraan parkir, pengemudi 
kendaraan tidak memindahkankendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh 
petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugasparkir di luar ruang milik jalan. 
 
(3) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), 
sebelum jangka waktu 15 (lima belas)menit pengemudi danI atau pemilik kendaraan 
berhasildiketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir. 
 
(4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidakmengganggu pengguna jalan 
danatau pengguna jasa parkirlain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang 
berwenangatau petugas parkir di luar ruang milik jalan. 
 
(5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yangberwenang harus : 
 
a. menggunakan mobil derek; 
b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhankendaraan beserta muatannya; 
c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan 
d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraanbermotor. 
 
(6) Petugas yang berwenang dan atau petugas parkir di luar ruangmilik jalan wajib 
mengawasi kendaraan yang parkir tidakdiketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam. 
 
Pasal-65 
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(1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalamPasal64 ayat (5), menjadi 
tanggungjawab pemilik kendaraan. 
 
(2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud padaayat (1), wajib disetorkan ke 
Kas Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(3) Besar biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentangRetribusi Daerah. 
 
Pasal-66 
 
Setiap orang danatau badan usaha yang menyelenggarakan parkirdi ruang milik jalan untuk 
kegiatan tertentu tanpa izin dariGubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1),dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu 
rupiah). 
 
Pasal-67 
 
Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidaksesuai persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal63 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak 
Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah). 
 
Pasal-68 
 
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yangmenyelenggarakan parkir 
tidak memiliki izin dari Gubernursebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), 
dikenakansanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat(1), dan dikenakan 
denda administrasi paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 
(2) Setiap pemegang izin yang terlambat memperpanjang Izin  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakansanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 ayat(1), dan denda administratif paling banyak Rp. 25.000.000,(dua puluh limajuta 
rupiah). 
 
(3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhiketentuan dalam izin 
penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksiadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 ayat (1)dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu 
rupiah). 
 
(4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakanfasilitas parkir khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyakRp. 12.500.000,- 
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah). 
 
Pasal-69 
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(1) Setiap penyelenggaraan parkir yang tidak dapat memberikanjaminan keamanan dan 
kelancaran lalu lintas sebagai akibatkegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan 
darilokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),dikenakan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling 
banyakRp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). 
 
(2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan 
sepeda sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratifpaling banyak Rp. 
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus riburupiah). 
 
(3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikantanda parkir berupa karcis 
atau sticker langganan atau hasilcetakan komputer sebagai bukti pembayaran 
penggunaansatuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksiadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(1)dan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah). 
 
(4) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yangterbukti tidak mengasuransikan 
kendaraan yang parkir di SRPyang menjadi tanggung jawab penyelenggara 
parkirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenakan  sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat(1) dan denda administratif paling banyak Rp. 
22.500.000,- (duapuluh duajuta lima ratus ribu rupiah). 
 
(5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkanstandar pelayanan parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratifpaling banyak Rp. 1.500.000,- 
(satu juta lima ratus riburupiah). 
 
(6) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti karcis parkir tidakmemenuhi standar teknis 
pengamanan pada karcis parkirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan 
tidakmemuat data atau tidak memuat data sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1), 
dikenakan sanksi administrasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda 
administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah). 
 
(7) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkankendaraan parkir di luar SRP yang 
ditentukan dan/ataumembiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggukeluar 
dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
dan ayat (2),dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (1) 
dan denda administratif paling banyakRp.7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah). 
 
Pasal -70 
 
(1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakanpetugas parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.4.500.000,- 
(empat juta lima ratus ribu rupiah). 
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(2)Setiap penyelenggara parkir yang tidak melengkapi petugasparkir dengan pakaian 
seragam, tanda pengenal, danperlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 63 ayat (1), 
dan denda administratif paling banyakRp. 5.000.000,- (limajuta rupiah). 
 
Pasal-71 
 
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukanpungutan tarif parkir di 
tempat ibadah, kantor pemerintah,bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi 
tertentuyang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Gubernursebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 ayat (1), dikenakandenda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh 
jutalima ratus ribu rupiah). 
 
(2) Setiap orang dan atau badan usaha yang terbukti melakukanpemborongan fasilitas parkir 
di ruang milik jalan tanpamendapatkan izin dari Gubernur, dapat dikenakan 
dendaadministartif paling banyak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh limajuta lima ratus ribu 
rupiah). 
 
Pasal -72 
 
(1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan saranaparkir di luar ruang milik 
jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi administratif 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratifpaling banyak Rp. 
45.000.000,- (empat puluh limajuta rupiah). 
 
(2) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir diruang milik jalan yang 
tidak memenuhi standar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenakan 
sanksiadministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)dan denda administratif 
paling banyak Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah). 
 
Pasal -73 
 
Setiap pengguna parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkirpada saat keluar tempat 
parkir, selain dikenakan kewajibanmembayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi 
administrasidenda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasarparkir setelah 
menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah. 
 
BABXV 
 
PENYIDlKAN 
 
Pasal-74 
 
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indoensia,pejabat pegawai negeri 
sipil di Iingkungan pemerintah daerahyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
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bidangperhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.  
 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: 
 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atauketerangan berkenaan dengan 
tindakan pidana yang diaturdalam Peraturan Daerah ini; 
 
b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan 
dengan pelanggaran pidana dalamPeraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan 
tersebutmenjadi lebih lengkap dan jelas; 
 
c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran; 
 
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan usaha sehubungan 
dengan pelanggaran; 
 
e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan denganadanya tindakan pelanggaran; 
 
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan 
dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
 
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan terhadap 
pelanggaran; 
 
h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukandimulainya penyidikan dan hasil 
penyidikan kepada pejabatpenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
 
I. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasilpenyidikan kepada penuntut 
umum melalui pejabat penyidik 
 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
BAB XVI 
 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal -75 
 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkanterganggunya pada fungsi 
rambu parkir, alat pemberi isyaratparkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai 
ketentuanperaturan perundang-undangan. 
 
(2) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dengan sengajamelakukan parkir di 
tempat yang dinyatakan dilarang parkirdengan rambu dilarang parkir danatau marka parkir, 
dapatdipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan atau pengguna jasaparkir melakukan 
kegiatan bongkar dan muat di area parkiryang menyebabkan terganggu pengguna jasa 
parkir lainnya,dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal-76 
 
Selain pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75, dapat dijatuhipidana tambahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal -77 
 
Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murnidan gedung parkir 
pendukung yang tidak sesuai dengan RTRWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a, dipidanasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal-78 
 
(1) Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkirmurni dan gedung parkir 
pendukung yang tidak memenuhipersyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf C, dipidanasesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mengakibatkan kematian orang, 
pelaku dipidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal- 79 
 
Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagisetiap orang dan/ atau badan usaha dengan 
sengaja melakukanpelanggaran ketentuan sebagai berikut: 
 
a. bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatandan/atau usaha tidak 
dilengkapi fasilitas parkir sesuaikebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1); 
 
b. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luarjalan kolektor dan jalan lokal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1); 
 
c. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir padarambu larangan parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2); dan 
 
d. memidahtangankan izin penyelenggara parkir kepada pihak laintanpa persetujuan tertulis 
dari Gubernur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (2). 
 
BAB XVII 
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KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal-80 
 
(1) lzin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelumditetapkannya Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tetap berlakusanlpai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan 
parkirtersebut. 
 
(2) Izin penyeIenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Daerah inipada saat perpanjangan. 
 
PasaI-81 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini muIai berlaku, semua peraturanpelaksanaan yang terkait 
secara Iangsung dengan penyeIenggaraanperparkiran wajib mendasarkan dan 
menyesuaikan pengaturannyapada Peraturan Daerah ini. 
 
BAB XVIII 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal-82 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 1999 
tentang Perparkiran (Lembaran DaerahPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 
Nomor 23),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal-83 
 
Peraturan Daerah ini muIai berIaku pada tanggaI diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan 
penempatannya daIam LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggaI 28 September 2012 
 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU KOTA JAKARTA, 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggaI 28 September 2012 
 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, 
 
FADJAR PANJAITAN 
NIP. 195508261978011001 
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LEMBARAN DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2012 NOMOR 5 
 

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 5 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERPARKIRAN 
 
1. UMUM 
 
Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimanadiatur dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia, menjadi daya tarik bagi 
sebagian warga negara baikdalam negeri (luar daerah) maupun luar negeri, sehingga 
memberikankontribusi peningkatan jumlah penduduk kota Jakarta disertai 
peningkatankepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, 
sertapeningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran,perdagangan, dan jasa 
lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkanmasalah bagi kota Jakarta diantaranya, terjadi 
bangkitan parkir baik diruang milik jalan (on street parking) maupun di luar ruang milik jalan 
(offstreet parking). 
 
Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkanUndang-Undang Nomor 38 
Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalandan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, 
pemanfaatan ruang milik jalanuntuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan 
di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir diluar ruang milik jalan 
menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milikjalan sebagai fasilitas parkir. Tugas 
Pemerintah Daerah mengendalikanpemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh 
masyarakat ataupengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan 
angkutanjalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. 
Meskipundemikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitasparkir 
secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikanketersediaan fasilitas 
parkir di luar ruang milik jalan. 
 
Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurutUndang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, danPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, danPemerintahan Daerah KabupatenjKota, termasuk urusan pemerintahan 
dibidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaituurusan pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerahberkaitan dengan pelayanan di bidang 
transportasi. Atas dasar itu,perparkiran harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah 
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KhususIbukota Jakarta dengan mengedepankan peran serta masyarakat danataubadan 
usaha dalam penyelenggaraan perparkiran. 
 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta 
sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 1999 tentang Perparkiran, diantaranya 
mengendalikan penggunaanruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku 
usaha untukmenyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan balk sebagai usahakhusus 
maupun penunjang usaha pokok. Namun upaya tersebut belumoptimal, antara lain 
disebabkan lahan terbatas, sehingga fasilitas parkiryang tersedia tidak memadai. Di lain 
pihak muncul masalah baru, sepertijaminan keamanan, kemacetan lalu lintas akibat 
penggunaan ruang milikjalan sebagai tempat parkir, dan sebagainya. Sehubungan itu, 
PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagai dasar hukumdalam 
penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta tidak mampu 
mengatasi masalah perpakiran yang teIjadi saat ini. 
 
Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarhukum 
pembentukan Peratuan Daerah tersebut sudah banyak diganti. Olehsebab itu, Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 1999 perlu diganti ataudisempurnakan. 
 
Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwapenyediaan fasilitas parkir untuk umum 
hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. 
Penyelenggaraanfasilitas tersebut diselenggarakan oleh perseorangan atau badan 
usahaberupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok. 
 
Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitasparkir dikelola oleh 
UP.Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga.Dengan demikian, peran dan fungsi 
UP.Perparkiran membina danmengawasi penyelenggaraan perparkiran. 
 
Penggunaan "tarif parkir" dikarenakan terbatas jumlah aparatPemerintah Daerah berstatus 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memungutRetribusi Parkir yang selama ini dipungut oleh 
Petugas Parkir dengan statusPekerja Harian Lepas (PHL). Hal tersebut tidak saja melanggar 
peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah melainkan juga menimbulkanmasalah 
kepada pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah. Disampingsaat ini UP. Perparkiran 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah (PPK-BLUD), 
sehingga tidak diperkenankan lagimenggunakan istilah retribusi dalam pungutan parkir 
kepada masyarakat. 
 
Perubahan penyelenggaraan perpakiran yang diatur dalam PeraturanDaerah ini, diharapkan 
lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkanketertiban, keamanan dan kelancaran 
lalu lintas. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukupjelas 
 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

295 
 

Pasal2 
Hurufa 
 
Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalahpenyelenggara perparkiran, 
pengelola perparkiran, dan penggunajasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan prmslp transparan adalah keterbukaankepada masyarakat untuk 
memperoleh data dan informasi yangbenar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaanperparkiran. 
 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraandan pengelolaan 
perparkiran dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraandan pengelolaan 
perparkiran harus dilaksanakan atas dasarkeseimbangan antara sarana dan prasarana 
dengan pemenuhan hakdan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran 
 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalahmemberikan jaminan 
keamanan dan keselamatan kepada penggunajalan dan pengguna parkir di area 
perparkiran. 
 
Pasal-3 
Cukupjelas 
 
Pasal-4 
Cukupjelas 
 
Pasal-5 
Cukupjelas 
 
Pasal-6 
Ayat (1) 
 
Hurufa 
Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatubangunan yang digunakan khusus 
sebagai tempat parkir yangberdiri sendiri. 
 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatubagian dari bangunan atau 
kumpulan bangunan yangdigunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang 
danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatandan atau usaha pokok. 
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Hurufc 
Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir murni adalahsuatu areal tanah tertentu di 
luar badan jalan yang digunakansebagai tempat parkir. 
 
Huruf d 
Yang dimaksud pelataran I taman parkir pendukung gedungsuatu areal tanah yang terletak 
di luar ruang milik jalan yangdigunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapanbangunan 
gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan darikegiatan dan atau usaha pokok. 
 
Ayat (2) 
Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat : 
a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutanjalan; 
b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanyapengembangan; 
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganandampak; 
d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang ataupembangun dalarn penanganan 
dampak; dane. rencana pemantauan dan evaluasi. 
 
Pasal 7 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud terintegrasi dengan moda angkutan adalah angkutanmassal, seperti di 
stasiun, terminal dalam kota, dan terminal luarkota, antara lain di Terminal Lebak Bulus, 
Terminal Pasar Minggu,Terminal Blok M, Stasiun Dukuh Atas, stasiun Manggarai, Terminal 
Karnpung Rarnbutan, Terminal Pulo Gebang, dan pusat kegiatanlainnya. 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kerja sarna adalah sewa, pemanfaatan kerjasarna (PKS), bangun 
guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG). 
 
Yang dimaksud kerja sarna dengan Pemerintah Daerah lain adalahPemerintah 
KotajKabupaten Bogor, Kota Depok, Kota KabupatenTangerang, dan KotajKabupaten Bekasi. 
Kerjasamadengan Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 
50 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerja Sarna Daerah. 
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan adalah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikNegara dan 
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 
Pasal-8 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau usaha adalah pusatperdagangan, perkantoran 
pemerintah, perkantoran swasta,perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, pasar, 
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sekolah,perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan(apartemen), rumah 
sakit, bioskop, gedung pertemuan, dansebagainya. . 
 
Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat iniadalah perhitungan 
kebutuhan satuan ruang parkir dengan luas areayang diperuntukan untuk parkir. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal-9 
Ayat (1) 
 
Huruf a 
Cukup jelas 
 
Hurufb 
Cukup jelas 
 
Hurufc 
Cukupjelas 
 
Hurufd 
Cukupjelas 
 
Huruff 
Cukupjelas 
 
Hurufg 
Yang dimaksud dengan SRP minimal adalah satuan ruangparkir berdasarkan kepemilikan 
kendaraan, luas lantaibangunan atau jumlah kendaraan yang parkir. 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah areamemanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang peng-gunaannyabersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuhsecara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
 
Pasal 10 
Cukupjelas 
 
Pasal 11 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yangberfungsi melayani angkutan 
pengumpu! atau pembagi dengan ciripeIjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang 
dan jumlahjalan masuk dibatasi. 
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Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yangberfungsi melayani angkutan 
setempat dengan ciri perjalanan jarakdekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan 
masuk tidakdibatasi. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal12 
 
Ayat (1) 
Hurufa 
Cukupjelas 
 
Hurufb 
Yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraanyang melewati ruas jalan dalam 
satuan waktu tertentu. 
Hurufc 
Yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan adalahkecepatan kendaraan bila tidak ada 
fasilitas pakir. 
 
Hurufd 
Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jeniskendaraan yang melalui ruas jalan 
tersebut dalam waktutertentu 
 
Hurufe 
Cukupjelas 
 
Huruff 
Yang dimaksud dengan peranan jalan bersangkutan adalahsebagai jaringan jalan primer dan 
sistem jaringan jalansekunder. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal 13 
Cukup jelas 
 
Pasal14 
Ayat (1) 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas parkir diruang milik jalan 
bersangkutan menganggu kelancaran lalu lintasdan angkutan jalan. 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan 
terbebasnya setiap orang, barang, dan ataukendaraan dari gangguan perbuatan melawan 
hukum, dan/ ataurasa takut dalam berlalu lintas. 
 
Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan 
terhindarnya setiap orang dari risik kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh 
manusiakendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. 
 
Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalaradalah suatu keadaan 
berlalu lintas yang berlangsung secara teratursesuai dengan hak dan kewajiban setiap 
pengguna jalan. 
 
Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan 
berlalu lintas dan penggunaan angkutan yangbebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 
Yang dimaksud dengan media adalah media cetak, media elektronik. 
 
Pasal 15 
Cukupjelas 
 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan yangbersifat insidentil seperti: 
pekan olahraga, pekan raya, pertunjukanhiburan, pameran, dan lainnya yang sejenis. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal 17 
Cukupjelas 
 
Pasal 18 
Ayat (1) 
 
Hurufa 
Yang dimaksud penyandang disabilitas atau nama lain adalahorang yang mempunyai 
kelainan fisik yang dapat menggangguatau merupakan rintangan dan hambatan baginya 
untukmelakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya. 
 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan orang lanjut usia adalah seseorangyang telah mencapai usia 60 
(enam puluh) tahun atau lebih. 
 
Hurufc 
Cukup jelas 
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Huruf d 
Cukupjelas 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan parkir vallet atau parkir yang memberikanpelayanan yang sejenis 
adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir,dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh 
petugas parkir, sehinggamemberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal 20 
Cukupjelas 
 
Pasal 21 
Cukup jelas 
 
Pasal22 
 
Ayat (1) 
Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawabusaha; 
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. fotokopi Izin Mendiri Bangunan (1MB); 
d. Surat Izin Usaha; 
e. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 
f. fotokopi surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah; dan 
g. peta lokasi fasilitas parkir. 
 
Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedungatau menguasai areal 
tanah berdasarkan satuan ruang parkir yangdisediakan. 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud penyelenggaraan usaha parkir murm adalahpenyelenggara parkir 
menyediakan fasilitas parkir berupa gedungparkir murni dan/atau pelataran/taman parkir 
murni. 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal 23 
Cukupjelas 
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Pasal24 
Cukupjelas 
 
Pasal 25 
 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Kepolisian dan/atau Satpol PP. 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal26 
Cukupjelas 
 
Pasal 27 
Cukup jelas 
 
Pasal28 
 
Ayat (1) 
Fasilitas parkir di ruang milik jalan tidak dapat diasuransikankarena bersifat sementara 
selama di ruas jalan tersebut belumtersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir 
dan ataupelayaranjtaman parkir. Mengasuransikan fasilitas parkir di ruangmilik jalan berarti 
melegalkan pemanfaatan ruang milik jalan untukfungsi lain. Hal tersebut termasuk 
pelanggaran pidana berdasarkanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
 
Ayat (2) 
Untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggara parkir diharuskanmenyediakan fasilitas yang 
diperlukan sesuai dengan perjanjianantara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. 
Dalammemberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagipengguna jasa parkir, 
perihal yang dijamin oleh asuransi besertaprasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan 
dalam karcis atausticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputersebagai 
bukti pembayaran SRP. 
 
Pasal 29 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalahtolok ukur minimal yang 
dipergunakan sebagai pedoman dalampenyelenggaraan pelayanan parkir dan acuan 
penilaian kualitaspelayanan parkir sebagai kewajiban dan janji penyelenggara parkirkepada 
pengguna jasa parkir dalam rangka mewujudkan pelayananyang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur. 
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Standar Pelayanan Minimum (SPM) parkir dilaksanakanberdasarkan jenis pelayanan yang 
diberikan, berupa pelayananparkir biasa dan pelayanan parkir khusus, seperti parkir vallet 
yaitusalah satu bentuk pelayanan jasa parkir dilakukan penyelenggaraparkir dalam 
memberikan kemudahan kepada pengguna jasaparkir. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal 30 
Cukupjelas 
 
Pasal 31 
Huruf a 
Cukup jelas 
 
Hurufb 
Cukupjelas 
 
Hurufc 
Cukupjelas 
 
Hurufd 
Cukupjelas 
 
Hurufe 
Cukupjelas 
 
Huruff 
Akses bangunan gedung yang dimaksud ialah akses masuk dankeluar gedung termasuk jalur 
jalan yang dilalui oleh aksestersebut.. 
 
Huruf g 
Hidran pemadam kebakaran dimaksud ialah hidran atausumber air sejenis yang ada pada 
pelataranjtaman parkirmurni atau pelataranjtaman parkir pendukung. Sedangkanuntuk 
hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis yangberada pada gedung parkir murni 
atau gedung parkirpendukung, persyaratan jarak larangan penyediaan fasilitasparkir 
mengikuti ketentuan teknis bangunan yang ditetapkanoleh Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 32 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan karcis parkir adalahpembayaran parkir atas pemakaian satuan 
ruangsetiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. 
 
tanda buktiparkir kepada 
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Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang ataudipergunakan untuk 
menghitung penggunaan satuan ruang parkirsecara otomatis atau berbasis teknologi. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 33 
 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan data dan/atau informasi yang bertentangal dengan peraturan 
perundang-undangan, antara lain data dan/ atau informasi yang merugikan pengguna jasa 
parkir sebagai konsumen sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
 
Pasal34 
Cukup jelas 
 
Pasal35 
 
Huruf a 
Apabila satuan ruang parkir penuh penyelenggara parkirmemberikan informasi pada pintu 
masuk. 
 
Hurufb 
Cukupjelas 
 
Hurufc 
Yang dimaksud dengan rasa arnan adalah ada jaminan daripenyelenggara parkir atas 
kendaraan yang parkir di satuan ruangparkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, 
selamakendaraan parkir di satuan ruang parkir. 
 
Hurufd 
Cukupjelas 
 
Pasal 36 
Cukupjelas 
 
Pasal 37 
Cukupjelas 
 
Pasal38 
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Cukupjelas 
 
Pasal39 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah seseorang yang"dipekerjakan" atau ditugaskan 
oleh penyelenggara parkir untukmemberikan pelayanan parkir. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal-40 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja dimaksud dilakukan pada fasilitas parkir yang 
diselenggarakan oleh Badan usaha. PeIjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama dan alamat penyelenggara parkir; 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Petugas Parkir; 
c. jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajibanpenyelenggara parkir dan petugas 
pakir; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
I. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
 
Hak dan kewajiban petugas parkir yang diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan 
perjanjian kerja yang dibuat secara tertulisantara Pimpinan Penyelenggara parkir dengan 
Petugas Parkir. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal-41 
Cukupjelas 
 
Pasal42 
Cukupjelas 
 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Cukupjelas 
 
Hurufb 
Cukup jelas 
 
Huruf c 
Cukupjelas 
 
Hurufd 
Cukup jelas 
 
Hurufe 
Cukup jelas 
 
Huruff 
Yang dimaksud dengan peranan jalan yang bersangkutanadalah mengenai status jalan yang 
bersangkutan. Apabila jalankabupaten/kota tersebut mempunyai peranan penting 
terhadapprovinsi, bupati/walikota dapat mengusulkan ja]an kabupaten/kota tersebut 
menjadi jalan provinsi kepada Gubernur. 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal44 
Cukupjelas 
 
Pasal45 
Cukupjelas 
 
Pasal46 
Cukupjelas 
 
Pasal47 
Cukupjelas 
 
Pasal 48 
Ayat (I) 
Cukupjelas 
 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan identitas pengguna jasa parkir adalahKartu Tanda Penduduk (KTP). 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

306 
 

 
Hurufc 
Cukup jelas 
 
Pasal49 
Cukup jelas 
 
Pasal 50 
Cukupjelas 
 
Pasal5I 
 
Ayat (I) 
Cukupjelas 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
 
Hurufa 
Kendaraan golongan I meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya 
 
Hurufb 
Kendaraan golongan II meliputi bus, truck dan sejenisnya. 
 
Huruf c 
Cukup jelas 
 
Huruf d 
Cukupjelas 
 
Pasal 52 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan zonmg adalah suatu Kawasan yangkondisi kepadatan lalu lintas 
sudah mencapai titis ambangjenuh dan di Kawasan tersebut diberlakukan pembatasan 
ruangmilik jalan untuk fasilitas parkir berdasarakan waktu dan/atauhari. 
 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Pasal 53 
 
Ayat (1) 
Tarif parkir di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan secaraprogresif dengan 
menggunakan sistem komputerisasi. 
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Ayat (2) 
Cukupjelas 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 54 
Cukupjelas 
 
Pasal 55 
Cukupjelas 
 
Pasal 56 
Cukupjelas 
 
Pasal 57 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pajak parkir online adalah pelaksanaanpemungutan biaya parkir 
pada penyelenggaraan fasilitas parkir diluarruang milik jalan dapat diakses secara langsung 
oleh Dinas :Pelayanan Pajak. 
 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
 
Pasal 58 
Cukupjelas 
 
Pasal 59 
Cukupjelas 
 
Pasal60 
Cukup jelas 
 
Pasal61 
Cukupjelas 
 
Pasal62 
Cukupjelas 
 
Pasal63 
Cukupjelas 
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Pasal64 
Cukupjelas 
 
Pasal65 
Cukupjelas 
 
Pasal66 
Cukupjelas 
 
Pasal67 
Cukupjelas 
 
Pasal68 
Cukupjelas 
 
Pasal69 
Cukupjelas 
 
Pasal 70 
Cukupjelas 
 
Pasal71 
Cukupjelas 
 
Pasal 72 
Cukupjelas 
 
Pasal 73 
Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupaSurat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Izin : Mengemudi (SIM), untuk kemudian dicocokkan 
dan difotokopy seluruhnya untuk mengantisipasi adanya pengaduan kehiIangan kendaraan 
berrnotor dari pihak lain. 
 
Pasal74 
Cukupjelas 
 
Pasal 75 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat iniadalah sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 275 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalamayat ini adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (1)dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik 
Indonesia Nomor 5025). 
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalamayat ini adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 305 UndangUndangNomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan AngkutanJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). 
 
Pasal 76 
Yang dimaksud dengan pidana tambahan dalam ayat ini adalahsebagaimana diatur dalam 
Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025) 
 
Pasal 77 
Yang dimaksud dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangundangandalam ayat ini 
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi.m 2007 Nomor 68, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 
Pasal78 
 
Ayat(l) 
Yang dimaksud dengan pidana sesuai peraturan perundangundangan dalam ayat ini adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 79 
Cukup jelas 
 
Pasal80 
Cukupjelas 
 
Pasal81 
Cukupjelas 
 
Pasal 82 
Cukupjelas 
 
Pasal83 
Cukupjelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
NOMOR 32 
 

 
 
 
4.2. Perda No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir 
 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 
NOMOR 16 TAHUN 2010 

PAJAK PARKIR 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 
Menimbang 
 
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 
sudah tidaksesuai lagi; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; 
 
 
Mengingat : 
 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4740) ; 
 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan SuratPaksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 3Gb; sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3987); 
 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

311 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerhendaharaanNegara (Lembaran ne gara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389); 
 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentIng PemerintahanDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (Lernbaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4744); 
 
11. Undang-Undilllg Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5025); 
 
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5049); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam 
Rangka Penagihan Pajak dengan Sural Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 247,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata CaraPenjualan 8arang 
Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Sural Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
248,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempatdan Tata Cara 
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik PenanggungPajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam 
Rangka Penagihan PajakDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4051); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4578); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun2007; 
 
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 
 
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 
 
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan UmumPajak Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3); 
 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
dan 

 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
Menetapkan 

 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 
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BABI 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta. 
 
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak ProvinsiDaerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 
 
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas PelayananPajak Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 
 
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusiwajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara (BUMN), atau 
badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dari pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif danbentuk usaha tetap. 
 
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badar. jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokokusaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasukpenyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
 
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidakbersifat sementara. 
 
11. Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnyaditerima 
sebagaiimbalan atas penyerahan jasa sebagaipembayaran kepada penyelenggara tempat 
parkir. 
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BAB II 
 
NAMA PAJAK 
 
Pasal 2 
 
(I) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraantempat parkir di luar bad 
an jalan, baik yang disediakan berkaitandengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatuusaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor. 
 
(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan PajakParkir dilakukan 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2010 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah. 
 
BAB III 
 
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 
 
Bagian Kesatu 
 
Objek Pajak 
 
Pasal 3 
 
(1) Objek Pajak 'Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan denganpokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
 
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1), adalah: 
 
a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah danPemerintah Daerah: 
 
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanyadigunakan untuk 
karyawannya sendiri; 
 
C, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, danperwakilan negara asing 
dengan asas timbal balik; 
 
d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengankapasitas sampai dengan 10 
(sepuluh) kendaraan rada 4(empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua 
puluh) kendaraan roda 2 (dua)  
 
e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-matadigunakan untuk usaha 
memperdagangkan kendaraanbermotor. 
 
Bagian Kedua 
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Subjek Pajak 
 
Pasal-4 
 
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukanparkir kendaraan 
bermotor. 
 
Bagian Kedua 
 
Wajib Pajak 
 
Pasal-5 
Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan tempat Parkir. 
 
BAB IV 
 
DASAR PENGENAAN, TARIF, 
 
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 
 
Bagian Kesatu 
 
Dasar Pengenaan Pajak 
 
Pasal-6 
 
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atauyang seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara tempat parkir. 
 
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud padaayat (1), termasuk 
potongan harga parkir dan parkir cuma-Cumayang diberikan kepada penerima jasa parkir. 
 
Bagian Kedua 
 
Tarif Pajak 
 
Pasal-7 
 
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
 
Bagian Ketiga 
 
Cara Penghitungan Pajak 
 
Pasal-8 
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Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaanpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
Bagian KeempatWilayah Pemungutan 
 
Pasal-9 
 
Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkirberlokasi. 
 
BAB V 
 
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK 
 
Bagian Kesatu 
 
Masa Pajak 
 
Pasal-10 
 
(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwim. 
 
(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. 
 
Bagian Kedua 
 
Saat Terutang Pajak 
 
Pasal 11 
 
(1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir denganpembayaran. 
 
(2) Dalam hal pembayaran dilerima sebelum parkir diselenggarakan,pajak lerulang pada saat 
lerjadi pembayaran. 
 
BAB VI 
 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal-12 
 
(1) Terhadap Pajak Parkir yang terulang dalam masa pajak yangberakhir sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini tetap berlakuketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 
tentang PajakParkir. 
 
(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraluran Daerah ini belumdikeluarkan maka peraturan 
pelaksanaan yang ada tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 
ini. 
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BAB VII 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal-13 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku, Peraturan DaerahNomor 6 Tahun 2002 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta - ahun 2002 
Nomor 148), dicabul dandinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal-14 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 November 2010 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU KOTA JAKARTA, 
 
FAUZI  BOWO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 November 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
FADJAR PANJAITAN 
NIP 195508251976011001 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2010 NOMOR 16 
 

PENJELASAN ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 
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TENTANG 
PAJAK PARKIR 

 
I. UMUM 
 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta 
sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukunguntuk terlaksananya 
kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaanyang memadai. Salah salu 
sumber pembiayaan yang dapat diperoleh PemerinlahProvinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerahantara lain Pajak Parkir. 
 
Selama inipelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya. 
 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan 
Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutanobjek Pajak 
Parkir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 
melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan 
DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan PajakDaerah, khususnya Pajak Parkir dapat 
optimal dalam rangka mendukungpenyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
 
Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajakdaerah adalah 
dollar rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yangtinggi dan diluar 
kewenangan yang diberikan, sehingga dapat memberi bebankepada masyarakat, dan 
seJalan dengan tuntutan masyarakal terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin 
baik. maka Pemerintah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta secara terus menerus 
berupaya meningkatkan kinerjapelayanannya sebagai ana yang diharapkan oleh 
masyarakat. 
 
Untuk meningkatkan akuntabllitas atas pungutan pajak Daerah rnaka didalamUndang-
Undang Nornor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Parkir telah dimasukkan, mengenai 
penerimaan pajak dilokasi untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah Dengan diberlakukannya  Peraturan Pajak Daerah inidengan  
meberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan 
kewajibanperpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk 
membayarpajak, khususnya Pajak Parkir sermakin meningkat dan bagi aparat pemungut 
pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahanyang 
baik. 
 
Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengaturpengenaan pajak, tarif 
pajak, dan tata cara panghitungan pajak, serta ketentuanmengenai masa pajak dan saat 
terutang pajak. 
 
II. PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1 
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Angka 1 
Cukup jelas. 
 
Angka 2 
Cukup jelas. 
 
Angka 3 
Cukup jelas. 
 
Angka 4 
Cukup jelas. 
 
Angka 5 
Cukup jelas. 
 
Angka 6 
Cukup jelas. 
 
Angka 7 
 
Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungadalah bahwa atas 
pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikanimbalan langsung secara kontra prestasi 
terhadap orang atau badan,tetapi diberikan secara kolektif 
 
Angka 8 
Cukup jelas. 
 
Angka 9 
Cukup jelas. 
 
Angka 10 
Cukup jelas. 
 
Angka 11 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Cukup jelas. 
 
Pasal3 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan yang diusahakan atau berkaitan denganpokok usaha termasuk jasa 
pengelolaan atau jasa penyediaantempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh 
pemilikgedung kepada pihak ketiga. 
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Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan olehpengusaha untuk mengelola 
tempat parkir yang dimiliki ataudisediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima 
imbalan daripemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasi!. 
 
Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkiryang dilakukan oleh 
pemilik tempat parkir dan/atau pengusahakepada pengguna tempat parkir, dengan 
dipungut bayaran. 
 
Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalahtempat penitipan 
kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran. 
 
Ayat (2) 
Huruf a 
 
Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan PemerintahDaerah yang penyelenggaraan 
dan pengelolaannya diserahkankepada pihak ketiga (pihak swasta) tidak termasuk 
yangdikecualikan dari objek pajak ini. 
 
Huruf b 
Sepanjang memungut bayaran baik harian maupun bulanan Ilangganan, tidak termasuk 
yang dikecualikan dari Objek Pajak ini. 
 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
Huruf e 
Cukup jelas. 
 
Pasal-4 
Cukup jelas. 
 
Pasal-5 
Cukup jelas. 
 
Pasal -6 
Cukup jelas. 
 
Pasal-7 
Cukup jelas. 
 
Pasal-8 
Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
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Cukup jelas. 
 
Pasal-10 
Cukup jelas. 
Pasal 11 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Terhadap penyelenggaraan parkir alas penitipan kendaraan bermotordengan pembayaran 
bulanan/langganan yang pada umumnyapembayaran dilakukan dimuka oleh pengguna jasa 
parkir. 
 
Pasal12 
Cukup jelas. 
 
Pasal13 
Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 13 
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4.3. Pergub No. 66 Tahun 2013 tentang Asuransi Parkir dan Penyelenggaraan Perparkiran 
diluar Ruang Milik Jalan 
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4.4. Pergub No. 145 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Pembayaran Besaran Premi 
Asuransi Parkir dan Tata Cara penggantian Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan di Lokasi 
Parkir Lingkungan Parkir, Pelataran Parkir, dan Gedung Parkir milik Pemprov DKI Jakarta 
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4.5. Pergub No. 181 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola 
Perparkiran 
 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 181 TAHUN 2012 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 
Menimbang : 
 
a. bahwa sesuai keter.tuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Guberllur Nomor 106Tahun 2008 
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, terhadap Unit Kerja yang 
menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah menggunakan 
standar pelayanan minimal; 
 
b. bahwa untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimalsebagaimana tersebut 
dalam huruf a, maka untuk pelayanan perparkiranperlu adanya pengaturan lebih lanjut yang 
ditetapkan olsh Gubernur; 
 
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkaan Peraturan Gubernur tentang standard Pelayanan minimal Unit 
Pengelola Perparkiran; 
 
Mengingat : 
 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen; 
 
2.Undang-Undang nomor 3:2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang : Nomor 12 Tahun 2008; 
 
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
 
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20O7tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan; 
 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-
Undangan; 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan LaluLintas Jalan; 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BadanLayanan Umum; 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota; 
 
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentangStandar Pelayanan 
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi danDaerah Kabupaten/Kota; 
 
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang FasilitasPendukung 
Kegiatan Lalu Linta,s Angkutan Jalan;15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 
1993 tentang FasilitasParkir Untuk Umum; 
 
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata CaraParkir 
Kendaraan Bermotor di Jalan; 
 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 73 Tahun 1999 tentangPedoman 
Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 
 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan UmumDaerah; 
 
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Kereta 
Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan diPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
 
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah; 
 
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran; 
 
22. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola TransportasiMakro; 
 
23. Keputusan Gubernur 180/2008 tentang Penerapan Pola PengelolaanKeuangan 
BadanLayanan Umum Daerah Pada Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Secara 
Bertahap; 
 
24. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas 
Perhubungan; 
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25. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata 
Kerja Unit Pengelola Perparkiran; 
 
26. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Gubernur 
Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat ParkirUmum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah; 
 
27. Peraturan Gubernur Nornor 56 Tahun 2012 tentang Pedornan Penyusunandan 
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 
 
BABI 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal-1 
 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraPemerintahan Daerah. 

 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 
5. Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda 

adalah 
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah 

BadanPengelola Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

 
9. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan 

UmumProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

10. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman 
ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan 

PolisiPamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

12. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit 
PengelolaPerparkiran pada Dinas Perhubungan. 

 
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 

KerjaPerangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja dari 
atausubordinat dari SKPD. 

 
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat 

dan 
16. ditinggalkan pengemudinya. 

 
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas" umum, yang berada pada 
permukaan tanah, di ataspermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau 
air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan rei dan jalan kabel. 

 
18. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian 

kendaraan yangtidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu 
kurun waktu. 

 
19. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir 

yangmenggunakan ruang milik jalan seperti parkir tepi jalan umum dan lingkungan 
parkir. 

 
20. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir 

kendaraan diluar ruang miiik jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang 
dapat berupataman/pelataran parkir dan/atau gedung parkir. 

 
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kualitas 

minimalpelayanan yang berhak diterima oleh pengguna jasa. 
 

22. Prasyarat Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Prasyarat SPM 
adalahsyarat yang harus dipenuhi agar Standar Pelayanan Minimal dapat dicapai. 

 
BAB II 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
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Penyusunan SPM perparkiran dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan oleh Unit 
Pengeloladapat bersinergi dan menjadi subsistem dari pengendalian lalu Iintas. 
 
Pasal 3 
 
SPM perparkiran bertujuan untuk menciptakan pelayanan perparkiran yang tertib, aman, 
nyamandan terkendali. . 
 
BAB III 
 
SKPD/UKPD PELAKSANA SPM 
 
Pasal-4 
 
Dalam pelaksanaannya SPM perparkiran harus dikoordinasikan oleh SKPD/UKPD terkait 
sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu : 
 
a. Bappeda; 
b. BPKD; 
c. Dishub; 
d. DPU; 
e. Unit Pengelola; 
f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman; dan 
g. Satpol PP. 
 
Pasal -5 
 
Wewenang dan tanggung jawab Bappeda dalam pengeloJaan perparkiran dan 
pemenuhanprasyarat SPM melalui penetapan anggaran pengelolaan perparkiran yang 
memadai yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) langsung. 
 
Pasal-6 
 
Wewenang dan tanggung jawab BPKD dalam pengelolaan perparkiran dan 
pemenuhanprasyarat SPM meliputi : 
 

1. menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pola pengelolaan keuangan 
badanlayanan umum daerah; 

2. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan  
3. Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan 

PPK - BLUD; danmenyediakan anggaran Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit 
Kerja Dinas Perhubunganyang menerapkan PPK-BLUD. 

 
Pasal 7 
 
Wewenang dan tanggung jawab Dishub dalam pengelolaan perparkiran dan 
pemenuhanprasyarat SPM meliputi : 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

344 
 

 
a. menetapkan tempat parkir umum di lokasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola 
UnitPengelola Perparkiran; 
 
b. membentuk Satuan Tugas penertiban parkir untuk mendukung pengelolaan perparkiran 
UnitPengelola Perparkiran; 
 
c. memasang rambu-rambu parkir, marka parkir dan sarana parkir lainnya sebagai bagian 
tertibpengelolaan perparkiran; dan 
 
d. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan perparkiran. 
 
Pasal 8 
 
Wewenang dan tanggung jawab Unit Pengelola dalam pengelolaan perparkiran dan 
pemenuhanprasyarat SPM meliputi : 
 
a. melaksanakan pengelolaan perparkiran pada tempat parkir umum milik 
PemerintahDaerah; 
 
b. memberikan sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat; 
 
c. menerbitkan izin kepada penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang 
milikjalan; 
 
d. monitoring terhadap penerapan tarif parkir yang dilakukan oleh penyelenggara 
perparkiran diluar ruang milik jalan; 
 
e. merawat sarana dan prasarana perparkiran antara lain: gardu parkir, mesin parkir, papan 
tarif, papan imbauan; 
 
f. menyediakan dan pendistribusian karcis parkir dan pengendaliannya; 
 
g. melaksanakan pungutan, penyetoran dan pelaporan hasil pungutan parkir; 
 
h. menyiapkan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran; 
 
i. melaksanakan kerjasama teknis pengelolaan perparkiran; 
 
j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi perparkiran; 
 
k. melaksanakan pembinaan dan pelatihan juru parkir; 
 
I. mengkoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait; 
 
m. menyusun dan menetapkan rincian SPM Pengelolaan Perparkiran yang menjadi 
tanggungjawab Unit Pengelola; 
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n. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap 
pelayananpengelolaan perparkiran yang menjadi tanggung jawabnya; 
 
o. menyusun, mengajukan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan RBA; 
 
p. mencatat, membukukan, memberdayakan, memelihara, merawat dan melaporkan 
assetPemerintah Daerah yang dipergunakan Unit Pengelola Perparkiran; dan 
 
q. melaksanakan pengelolaan keuangan pendapatan operasional dan pendapatan lain 
yangsah Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang 
menerapkanPPK - BLUD. 
 
Pasal 9 
 
Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam 
pengelolaanperparkiran dan pemenuhan prasyarat SPM melaksanakan penataan dan 
pemeliharaantamandan jalur hijau pada lokasi parkir milik Pemerintah Daerah. 
 
Pasal10 
 
Wewenang dan tanggung jawab DPU dalam pengelolaan perparkiran dan pemenuhan 
prasyaratSPM adalah memelihara jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
beserta bangunanpelengkap dan periengkapannya yang dijadikan tempat parkir ruang milik 
jalan atau lingkunganparkir atau pelataran parkir milik Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 11 
 
Wewenang dan tanggung jawab Satpol PP dalam pelayanan perparkiran dan 
pemenuhanprasyarat SPM dengan menyiapkan anggota Satpol PP dalam membantu 
pelaksanaanpenertiban pelanggaran perparkiran pada lokasi tempat parkir umum milik 
'PemerintahDaerahdan lokasi tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dikoordinasikan 
oleh Unit Pengelola. 
 
Pasal12 
 
Uraian lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggung jawab SKPD/UKPD terkait 
dalampelaksanaan SPM Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 11tercantum dalam Lampiran Peraturan, Gubernur ini. 
 
Pasal 13 
 
(1) Dalam memberikan pelayanan perparkiran Unit Pengelola dapat bekerjasama dengan 
pihakketiga. 
 
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan 
tentangpengelolaan perparkiran, termasuk SPM dan SOP. 
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(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayai (1) sesuai 
denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 14 
 
(1) Untuk mendukung SPM perparkiran, masing-masing SKPD/UKPD terkait 
harusmenganggarkan pembiayaan yang diperlukan. 
 
(2) Unit Pengelola harus membuat petunjuk operasional untuk mencapai SPM, 
palinglambat1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku. 
 
BABIV 
 
JENIS SPM 
 
Pasal15 
 
SPM perparkiran terdiri dari : 
 
a. Pelayanan parklr pada fasilitas parklr untuk umum di lokasi parkir milik Pemerintah 
Daerah;dan 
 
b. Pelayanan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik 
jalan. 
 
Pasal 16 
Pelayanan parkir pada fasilitas parkir untuk umum di lokasi parkir milik Pemerintah 
Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari : 
 
a. Fasilitas parkir di tepi jalan umum, yang meliputi parklr di ruang milk jalan dan 
lingkunganparkir; dan 
 
b. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan atau tempat khusus parkir yang meliputi gedung 
parkirdan pelataran parkir/taman parkir. 
 
Pasal17 
 
Pelayanan perizinan pada penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Ruang 
MilikJalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari : 
 
a. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan 
denganmemungut biaya parkir; dan 
 
b. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umLJm di luar ruang milik jalan dengan 
tidakmemungut biaya parkir. 
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BAB V 
 
SPM 
 
TEMPAT PARKIR UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH 
 
Bagian Kesatu 
 
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan(On Street Parking) 
 
Pasal 18 
 
(1) Untuk memberikan kemudahan kepada Pemakai Jasa Parkir (PJP) setiap fasilitas parkir 
didalam ruang milik jalan dipasang rambu parkir. 
 
(2) Rambu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. rambu parkir sepanjang hari; dan 
b. rambu parkir pada jam-jam tertentu. 
 
Pasal 19 
 
(1) Pengaturan cara parkir di dalam ruang milik jalan ditentukan dengan cara : 
 
a. parkir membentuk sudut; dan 
b. parkir sejajar jalan sesuai arus lalu Iintas. 
 
(2) Untuk kelancaran pengaturan cara parkir dipasang rambu-rambu petunjuk parkir. 
 
(3) Untuk kelancaran pengaturan cara parkir di dalam ruang milik jalan dapat dibuat 
markaparkir. 
 
Pasal 20 
 
(1) Untuk memberikan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan ditempatkan juru parkir. 
 
(2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 
a. memandu masuk dan keluar kendaraan yang parkir; 
b. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir; 
c. memungut tarif parkir. dan 
d. membantu menjaga keamanan. ketertiban dan kebersihan di tempat parkir. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas. juru parkir wajib bersikap sopan. ramah dan 
menghindarisikaptercela. 
 
Pasal21 
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(1) Setiap juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilengkapi 
denganpakaian seragam beserta atributnya. 
 
(2) Untuk memungut tarif parkir. para juru parkir dibekali karcis parkir. 
 
Pasal 22 
 
(1) Pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan dilaksanakan dengan jadwal.sebagai berikut : 
a. Shift I pukul 08.00 s.d 16.00; dan 
b. Shift II puku116.00 s.d 24.00. 
 
(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh juru parkir. 
(3) Terhadap lokasi parkir tertentu dapat dilakukan kegiatan parkir shift III dari pukul 
24.00sampai dengan 08.00. 
 
Bagian Kedua 
 
Lingkungan Parkir. Pelataran Parkir dan Gedung Parkir(Off Street Parking) 
 
Pasal23 
 
(1) Pada Iingkungan parkir. pelataran parkir dan gedung parkir. dipasang gate/gardu parkir. 
 
(2) Gate/gardu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk 
dankeluar. 
 
(3) Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir, dipasang rambu 
elektronikyang menunjukan ketersediaan satuan ruang parkir. 
 
(4) Menyediakan fasilitas parkir khusus untuk : 
a. penyandang disabilitas atau nama lain; 
b. orang lanjut usia; 
c. ibu hamil; dan 
d. sepeda. 
 
(5) Memberikan perlindungan asuransi kehilangan dan kerusakan bagi kendaraan 
PenggunaJasa Parkir saat parkir di lokasi parkir. 
 
Pasal 24 
 
(1) Pada gate/gardu parkir terpasang dilengkapi alat'pungut parkir. 
(2) Gate/gardu masuk dan gardu keluar dipasang sticker/plang papan tarif. 
(3) Alat pungut parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
elektronikkomputeratau manual. 
 
Pasal 25 
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(1) Parkir di lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir dilakukan dengan cara : 
a. parkir membentuk sudut; dan 
b. parkir sejajar sesuai arus lalu lintas. 
(2) Untuk kelancaran pengaturan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipasangrambuparkir dan dibuat marka parkir. 
 
Pasal 26 
 
Untuk tertib masuk dan keluarnya kendaraan dilengkapi rambu petunjuk yang meliputi : 

a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir; dan 
b. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir. 

 
Pasal 27 
 
(1) Pada gate/gardu masuk dan keluar ditempatkan petugas operator. 
 
(2) Petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 
a. menginput nomor kendaraan masuk/keluar tempat parkir; 
b. memberikan karcis tanda masuk/keluar parkir; dan 
c. memungut tarif parkir. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas, operator wajib bersikap sopan, ramah dan 
menghindarisikaptercela. 
 
Pasal28 
(1) Untuk mengatur kegiatan parkir di lokasi dapat ditempatkan juru parkir jalur. 
 
(2) Juru parkir jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 
a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir; 
b. mengatur kelancaran lalu lintas ditempat parkir; dan 
c. membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat parkir. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas, juru parkir jalur wajib bersikap sopan, ramah 
danmenghindarisikap tercela. 
 
Pasal29 
Setiap petugas operator dan juru parkir jalur dilengkapi pakaian seragam beserta atributnya. 
 
Pasal 30 
 
Pelayanan parkir di lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir dilaksanakan 
denganjadwal sebagai berikut : 
a. Shift I pukul 08.00 s.d 16.00; 
b. Shift II pukul 16.00 s.d 24.00; dan 
c. Shift III pukul 24.00 s.d 08.00. 
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BAB VI 
 
SPM 
 
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM 
DI LUAR RUANG MILIK JALAN (Off Street Milik Swasta) 
 
Pasal 31 
 
(1) Setiap tempat parkir pada fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib 
dilengkapi marka parkir. 
 
(2) Setiap tempat parkir pada fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib 
dilengkapi dengan sarana parkir yang terdiri dari : 
a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir; 
b. pintu masuk dan pintu keluar; 
c. jalur tunggu; 
d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir; 
e. gardu pada pintu masuk dan pintu keluar; 
f. rambu yang menerangkan izin, golongan pemanfaatan fasilitas tempat parkir dan 
tarifbiaya parkir; dan 
g. rambu elektronik/tanda isyarat yang menerangkan ketersediaan satuan ruang parkir 
penuhdan tidak penuh; dan 
 
h. Fasilitas parkir khusus bagi : 
1. penyandang disabilitas atau nama lain; 
2. orang lanjut usia; 
3. ibu hamil; dan 
4. sepeda. 
 
(3) Khusus bagi penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan 
yangmemungut biaya parkir wajib dilengkapi sarana pemungutan biaya parkir, yaitu : 
a. mesin parkir bagi yang melaksanakan pungutan secara progresif; dan 
b. tanda biaya parkir atau tanda masuk parkir. 
 
(4) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dengan memungut 
biayaparkir, wajib melaporkan pelaksanaan operasional parkirnya secara berkala (bulanan, 
triwulanan, semester, tahunan) kepada Unit Pengelola. 
 
(5) Memberikan perlindungan asuransi kehilangan dan kerusakan bagi kendaraan Pengguna 
Jasa Parkir saat parkir di lokasi parkir. 
 
Pasal 32 
 
Tanda biaya parkir atau tanda masuk parkir wajib memuat : 
a. logo penyelenggara fasilitas parkir untuk umum; 
b. nama penyelenggara fasililas parkir untuk umum; dan 
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c. nilai nominal/besaran tarif biaya parkir. 
 
Pasal 33 
 
(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran di luar ruang milik jalan 
yangmemiliki areal parkir lebih dari 5 (lima) petak parkir atau luas areal perparkirannya lebih 
dari125 (seratus dua puluh lima) meter persegi wajib memperoleh izin 
penyelenggaraanperparkiran dari Unit Pengelola. 
 
(2) Izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan terdiri dari 
a. IZln penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan 
denganmemungut biaya parkir; dan 
b. izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dengan 
lidakmemungul biaya parkir. 
 
(3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasililas parkir untuk umum, penyelenggara 
terlebihdahulu harus mengajukan permohonan secara lertulis kepada Kepala Unit Pengelola 
denganmelampirkan persyaralan sebagai berikul : 
a. folocopy KTP Penanggung Jawab; 
b. folocopy NPWP; 
c. fotocopy SIUP; 
d. folocopy Akle Pendirian Perusahaan; 
e. folocopy 1MB dan IPB alau KMB 
f. folocopy Surat Hak Kepemilikan/Penguasaan Gedung/Tanah; 
g. peta lokasi tempal fasilitas parkir unluk umum; 
h. denah marka parkir fasililas unluk umum; 
i. folocopy bukli pembayaran PBB; 
j. perhilungan kapasilas parkir; dan 
k. sural kuasa dari pemegang hak kepemilikan/penguasaan gedung/lanah (Direksi) kepada 
Pihak Ketiga (Direksi). 
 
Pasal 34 
 
Prosedur untuk memperoleh izin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
 
a. Pemohon : 
1. mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan oleh Unit Pengelola; dan 
2. permohonan izin yang diajukan harus melampirkan persyaratan yang diperlukan. 
 
b. Unit Pengelola : 
1. menerima dan mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dengan 
memberikantanda terima; 
 
2. meneliti (melakukan verifikasi) kelengkapan persyaratan administrasi permohonan 
izinpenyelenggaraan Perparkiran; 
 
3. melakukan penelitian permohonan lokasi parkir yang telah memenuhi persyaratan 
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antara lain: 
a) jenis fasilitas parkir; 
b) pemanfaatan fasilitas parkir; 
c) besaran tarif biaya parkir; 
d) jumlah kapasitas parkir; . 
e) hari dan waktu kegiatan parkir; dan 
f) sarana dan marka parkir 
 
4. memproses pemberian izin penyelenggaraan perparkiran terhadap pemohon yangsecara 
administrasi dan secara fisik di lapangan telah memenuhi persyaratan; 
5. berdasarkan permohonan izin dari penyelenggara perparkiran dan risalah singkat 
hasilpenelitian, Kepala Unit Pengelola menandatangani izin penyelenggaraan perparkiran; 
 
6. Kepala Unit Pengelola melalui Seksi Pelayanan/Manajer Pelayanan 
selanjutnyamenyerahkan surat izin penyelenggaraan perparkiran kepada pemohon. 
 
Pasal35 
 
(1) Proses permohonan izin harus sudah diselesaikan selambat-Iambatnya 21 (dua puluh 
satu)hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap. 
 
(2) Terhadap permohonan izin yang ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis oleh 
KepalaUnit Pengelola Perparkiran dengan memuat alasan penolakan paling lambat 7 (tujuh) 
harikerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 
 
Pasal 36 
 
(1) Terhadap izin yang dikembalikan dapat diberikan kesempatan untuk 
melengkapipersyaratan izin selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat penolakan 
diterima. 
 
(2) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan izin dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kerjasejak surat penolakan diterima, maka permohonan izin dianggap batal dan 
prosesnyadihentikan. 
 
Pasal 37 
 
(1) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan berlaku 
selama2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
 
(2) Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Unit 
Pengeloladengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 
selambatlambatnya3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. . 
 
BAB VII 
 
BIAYA LAYANAN 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

353 
 

 
Pasal 38 
 
(1) Atas pemberian pelayanan pada tempat parkir umum milik Pemerintah Daerah 
dipungutbiaya berupa tarif layanan yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
 
(2) Atas pelayanan penztnan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang 
milikjalan dipungut biaya pelayanan berupa tarif layanan izin yang besarannya mengacu 
padaketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB VIII 
 
SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN 
 
Pasal 39 
 
(1) Untuk meningkatkan pelayanan, Unit Pengelola mengelola sistem informasi dan 
pengaduandengan menyediakan informasi kepada masyarakat dan menyediakan sarana 
pengaduan. 
 
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat : 
a. profil penyelenggara; 
b. profil pelaksana; 
c. standar pelayanan; 
d. maklumat pelayanan; 
e. pengelolaan pengaduan; dan 
f. penilaian kinerja. 
 
(3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa : 
a. nomor telepon (hot line service); 
b. pesan layanan singkat (short message service-sms); 
c. laman (website); dan 
d. pos-el (email). 
 
BAB IX 
 
EVALUASI DAN PELAPORAN 
 
Pasal40 
 
(1) Pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dievaluasi secara berkala setiap 
tahun. 
 
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Unit 
PengeJola dan dapat dibantu oleh penilai independen. '. 
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(3) Biaya yang diperlukan untuk penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada anggaran Unit Pengelola. 
 
(4) Dalam rangka melakukan evaluasi. Unit Pengelola dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD 
yang terkait. 
 
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 
 
BAB X 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal41 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur inidengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Oktober 2012 
PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU KOTA JAKARTA. 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Oktober 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
FADJAR PANJAITAN 
NIP 195508261976011001 
 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2012 NOMOR 174 
 
Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Nomor 181 TAHUN 2012 tanggal 4 Oktober 2012 
 
URAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERPARKIRAN 
 
Tolak Ukur 
 
Substansi Cakupan 
No. Pelayanan Indikator Lingkup 
Pihak Terkait Prasyarat Pencapaian 
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Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016 SPM 
1. Tertib Pemasangan Seluruh lokasi Rambu parkir 90% 90% 90% 95% 95% Dishub 
1.Konsistensi danPelayanan rambu parkir layanan parkir ukuran standar UPP kepatuhan 
PetugasParkir di BPKD . penyusun rencanaDalam Ruang Bappeda manajemen dan 
Milik Jalan rekayasa lalu lintas. 
 
2. Tersedianya jumlahrambu parkir. 
3. Perawatan rambu.Pengaturan 'Seluruh lokasi Parkir kendaraan 80% 80% 85% 85% 90% 
UPP  
 
1. Tersedianya rambu 
cara parkir layanan parkir sesuai rambu Dishub petunjuk parkir yangpetunjuk parkir BPKD 
memadai. yang ada Satpol PP  
 
2. Tersedianya marka parkir yang memadai. 
3. Kedisiplinan Jukir. 
4. Penertiban parkir. 
 
Pengadaan Seluruh lokasi Tersedia marka 50% 55% 60% 65% 70% dishub 
 
1. Tersedianya tempatmarka parkir layanan parkir parkir pada BPKD parkir yang layak. 
diseluruh lokasi UPP 
 
2. Tepat waktu pengadaan 
parkir Bappeda marka parkir. 
 
3. Kedisiplinan perawatanmarka parkir. 
 
II. Pemasangan Seluruh lokasi Pungutan retribusi 70% 70% 75% 75% 80% UPP  
 
1. Tersedianya rambu tarif 
Rambu tarif layanan parkir sesuai ketentuan Dishub dan rambu imbauandan rambu BPKO 
yang memadai. imbauan Satpol PP  
 
2. Kedisiplinan Jukir danPJP. 
 
3. Sosialisasi intensif. 
 
4. Pembinaan Jukir. 
 
5. Penegakan hukum. 
Penempatan Seluruh lokasi Seluruhnya Jukir 85% 85% 90% 90% 95% UPP  
 
1. Pengangkatan Jukirjuru parkir layanan parkir resmi Dishub mencukupi kebutuhan. 
Satpol PP  
2. Pembinaan Jukir 
3. Pengawasan jam kerja. 
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4. Penertiban parkir liar. 
 
Pengaturan Seluruh lokasi Menjangkau 70% 75% 80% 90% 90% UPP  
 
1. Tersedianya aturan jamjam kegiatan layanan parkir seluruh kegiatan Dishub kerja 
pegawai parkir parkir  
2. Pembagian shift kerjaJukir. 
 
2. Tertib Pemasangan Pintu masuk Sesuai jumlah 90% 90% 95% 100% 100% UPP  
 
1. Tersedianya gardu 
Pelayanan gardu parkir dan pintu keluar pintu masuk dan Dishub parkir yang mencukupi. 
Parkir di  pintu keluar BPKO  
 
2. Disiplin perawatan gardu 
Lingkungan parkir 
 
Parkir Pelataran 
 
Parkir dan Pemasangan Oi pintu masuk ElektronikiManual 95% 100% 100% 100% 100% UPP 
1. Tersedianya mesinGedung Parkir alat pungutl dan atau di pintu Dishub parkir sesuai 
kebutuhan.mesin parkir keluar . BPKD  
2. Kedisiplinan perawatan mesin parkir. 
3. Kedisiplinan perawatan 
 
sistem dan jaringan. 
 
Pemasangan di gardu pintu Sesuai jumlah 100% 100% 100% 100% 100% UPP  
1. Tersedianya 
sticker/plang masuk dan gardu parkir Dishub sticker/plang tarif.papan tarif gardu pintu 
BPKO  
2. Kedisiplinan perawatan 
keluar I : sticker/palang tarif. 
3 Penempatan di gardu pintu Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% UPP  
 
1. Pengangkatan SDMpetugas masuk dan atau pelayanan di loket sesuai kebutuhan. 
operator di gardu pintu sesuai jadwal  
 
2. Pelatihan yang cukup 
keluar dimulai layanan untuk operator.dan loket ditutup  
 
3. Kesigapan operator 
sesuai berakhirnya dalam melayani PJP. 
 
Jadwallayanan  
4. Sikap sopan santunoperator terhadap PJP. 
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Penempatan Seluruh lokasi Pemandu masuk 90% 90% 95% 95% 95% UPP  
1. Pengangkatan SOM 
Juru Parkir layanan parkir dan keluar parkir sesuai kebutuhan.Jalur sesuai jam  
 
2. Pelatihan yang memadailayanan untuk Jukir. 
3. Kesigapan Jukir dalammelayani PJP. 
4. Sikap sopan santun 
 
Jukir terhadap PJP. 
3 Tertib Pemenuhan Seluruh lokasi  
 
1. Marka parkir. 80% 80% 85% 85% 90% Penyelenggara  
1. Terdatanya seluruhLayanan sarana dan layanan  
2. Rambu lalu Parkir, penyelenggara parkir.Parkir di Luar prasarana Iintas yang Dishub  
2. Pembinaan danRuang Milik menunjukkan Satpol PP pengawasan olehJalan tempat parkir.  
 
petugas. 
 
3. Jalur tunggu. ;  
3. Penertiban. 
4. Rambu yang  
4. Kedisiplinan paramenunjukkan penyelenggara parkir. 
 
jalan masuk dan  
5. Peran serta masyarakat. 
keluar. 
5. Gardu padapintu masuk dan 
pintu keluar. 
 
6. Rambu yangmenerangi izin,golonganpemanfaatan danterif biaya parkir. 
7. Mesin parkir. 
8. Tanda biayaparkir/tanda masuk parkir. 
 
Terlib Penyelenggaraan  
1. Pengurusan izin 80% 85% 90% 95% 95% UPP Satpol  
 
1. Terdatanya seluruh 
perizinan parkir yang baru. PP penyelenggara parkir. 
Memungut 
2. Pembinaan dan pengawasan biaya ataupun oleh petugas. 
3. Penerliban. 
4. Kedisiplinan para pemungut biaya parkir penyelenggara parkir. 
5. Peran serla masyarakat. 
 
2. Pengurusan 85% 90% 90% 95% 95% UPP  
1. Terdatanya seluruhperpanjangan penyelenggara parkir. 
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izin  
2. Pembinaan danpengawasan olehpetugas. 
 
3. Penertiban. 
4. Kedisiplinan parapenyelenggara parkir. 
5. Peran serla masyarakat. 
 
3. Pengurusan 85% 90% 90% 95% 95% UPP  
1. Terdatanya seluruhperpanjangan penyelenggara parkir.dan perubahan  
2. Pembinaan danizin : pengawasan olehpetugas. 
3. Penerliban. 
4. Kedisiplinan parapenyelenggara parkir. 
5. Peran serla masyarakat. 
4. Pengurusan 80% 85% 85% 90% 90% UPP  
1. Terdatanya seluruhperubahan izin penyelenggara parkir. 
2. Pembinaan danpengawasan olehpetugas. 
3. PenerlilJan. 
4. Kedisiplinan parapenyelenggara parkir. 
 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 

 
 
 
4.6.  Pergub No. 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas 
Parkir Diluar Ruang Milik Jalan  
 
 
 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 102 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR 
DI LUAR RUANG MILIK JALAN 

 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 
Menimbang : 
 
a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun2012 tentang 
Perparkiran, maka Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun2004 tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas ParkirUntuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi 
Daerah Khusus IbukotaJakarta, perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi 
dengankondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran saat ini; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aserta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal10 Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2012 tentang 
Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Penyediaan dan 
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar RuangMilik Jalan; 
 
Mengingat : 
 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008; 
 
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia; 
 
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan; 
 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan PeraturanPerundang-
undangan; 
 
9.Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 1993 tentcng Prasarana dan LaluLintas Jalan; 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola PengelolaanKeuangan Badan 
Layanan Umum; 
 
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 teltang Manajemen danRekayasa, Analisis 
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 
 
12.Keputusan Meoteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentangFasilitas Parkir 
Untuk Umum; 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun :2007 tentang PedomanTeknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
 
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 
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15.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang P3jak Parkir; 
 
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran; 
 
17.Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas 
Perhubungan; 
 
18.Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata 
Kerja Unit Pengelola Perparkiran; 
 
19.Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir padaPenyelenggaraan 
Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan; 
 
20.Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola PengelolaanKeuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
 
21.Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tenlang Pembayaran danPelaporan 
Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak Hiburandan Pajak Parkir Melalui Online 
System; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan:  
 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN ONI PENYELENGGARAAN 
FASILITAS PARKIR 01 LUAR RUANG MILIK JALAN. 
 
BABI 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal-1 
 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah sebagaiunsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta. 
 
4. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut UP Perparkiranadalah Unit Pengelola 
Perparkiran Dinas Perhubullgan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, 
 
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untukbeberapa saat baik 
ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya. 
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6, Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraanparkir. 
 
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap danpelengkapnya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang beradapada permukaan tanah, di atas 
permukaan tanah, di bawah permukaantanah dan/atau air serta di atas permukaan air, 
kecuali jalan rel dan jalan kabel 
 
8. Penyelenggara adalah orang pribadi atau Badan Usaha yangmenyelenggarakan fasilitas 
parkir di luar ruang milik jalan baik yangmemungut maupun tidak memungut biaya parkir. 
 
9. Izin adalah izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. 
 
10, Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usahcl, baik yang berbentukbadan hukum 
maupun bukan badah hukum yangmenjalankan suatujenis usaha yang bersifat tetap dan 
terus-menerus dengan tujuan untukmemperoleh laba. 
 
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalahRencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
12. Gedung Parkir Murni adalah bangunan gedung yang digunakan khusussebagai tempat 
parkir yang berdiri sendiri. 
 
13, Gedung Parkir Pendukung adalah bagian dari bangunan gedung ataukumpulan 
bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat parkir danmerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan kegiatan pokokbangunan gedung atau kumpulan bangunan gedung 
 
14. Taman Parkir/Pelataran Parkir Mumi adalah suatu areal tanah tertentu diluar ruang milik 
jalanyang digunakan khusus sebagai tempat parkir. 
 
15, Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung adalah suatu areal tanahtertentu di luar ruang 
milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkirsebagai kelengkapan bangunan gedung 
dan/atau bagian yang tidakterpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok bangunan 
gedung. 
 
16. Satuan Ruang Parkiryang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luasefektif untuk 
meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas danlebar bukaan pintu. 
 
17. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir bmupa lambang, huruf,angka, kalimat 
dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,larangan, perintah atau petunjuk 
bagi pengguna jasil parkir. 
 
18. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan 
tanah atau permukaan lantal yang membentuk garismembujur, garis melintang, garis serong 
serta lilmbang yang berfungsikepentingan pengguna jasa parkir. 
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19. Biaya Parkir adalah pembayaran atas pemakaian SRP di luar ruang milikjalan yang 
besamya tidak tetap atau berubah clan berdasarkan waktuparkir. 
 
20. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untukmenghitung biaya 
parkir atau tarif layanan parkir secara otomatis. 
 
21. Tanda Masuk Parkirrranda Keluar Parkir adalilh tanda masuk/ keluarkendaraan yang 
diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untukmemasuki/keluarbangunan gedung 
parkir, pelataran parkir dan Iingkunganparkir. 
 
22. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaianpetak parkir pada 
fasilitas parkir untuk umum dl luar ruang milik jalandan/atau tanda bukti pembayaran di 
muka yang berfungsi sama dengantanda masuk. 
 
23. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempatpemberian tanda masuk/ 
tanda keluar parkir dan tanda biaya parkir. 
 
24. Parkir Vallet adalah kegiatan layanan memarkir kendaraan oleh petugasparkir vallet 
pada tempat khusus yang disediakan oleh penyelenggarauntuk memudahkan pengguna jasa 
parkir mendapatkan SRP. 
 
25. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan pemilik dan/atau penghunirumah susun 
yang telah memiliki badan hukum serta mendapatkanpengesahan dari Gubernur. 
 
26. Pihak Ketiga adalah badan usaha operator jasa parkir. 
 
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luarruang milik jalan, 
baik yang disediakan berkaitall dengan pokok usahamaupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasuk penyediaantempat penitipan kendaraan bermotor. 
 
BAB II 
 
FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN 
 
Bagian Kesatu 
 
Umum 
 
Pasal-2 
 
('1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milikjalan yang 
terintegrasi dengan moda angkutan massal. 
 
(2) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang mil k jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalin kerja sarna dengan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain, 
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(3) Kerja sarna penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalansebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasarna dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuarl peraturan perundangundangan. 
 
Pasal-3 
 
Jenis fasilitas parkir di luar ruang milik jalan terdiri dari : 
 
a. Gedung Parkir Murni; 
b. Gedung Parkir Pendukung; 
C. Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni; dan/atau 
d. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung. 
 
Bagian Kedua 
Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni 
 
Pasal-4 
 
Penentuan lokasi Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/PelataranParkir Mumi 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 
 
Pasal-5 
 
(1) Pembangunan Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/PelataranParkir Mumi dapat 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atauBadan Usaha. 
 
(2) Pembangunan Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/PelataranParkir Mumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapidengan Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB), Izin F'enggunaan Bangunan(IPB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
dan hasilanalisis dampak lalu Iintas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(3) Pembangunan Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/PelataranParkir Mumi 
sebagaimana di,maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakanpada seluruh peruntukan 
sebagaimana diatur dalam RTRW kecuali padaperuntukan hijau. 
 
Pasal-6 
 
(1) Koefisien Lantai Bangunan(KLB) Gedung Parkir murni dan/atau TamanParkir/Pelataran 
Parkir Murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan untukmengganti pelayanan parkir di luar 
ruang milik jalan pada jangkauantertentu dari lokasi bangunan gedung. 
 
(2) Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundallg-undangan mengenaibangunan gedung dan RTRW. 
 
Pasal-7 
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(1) Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/f'elataran Parkir Murni dapat dilengkapi 
dengan restoran, toko suku caciang kendaraan, usahajasa perawatan kendaraan dan/atau 
fasilitas laitmya yang mendukungfungsi Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman 
Parkir/Pelataran Parkir Murni. 
 
(2) Gedung Parkir Mumi dan/atau Taman Parkir/Pelalaran Parkir Murni wajibdilengkapi 
sarana ibadah. 
 
(3) Penyediaan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingbanyak 10% 
(sepuluh persen) dari luas lantai Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran 
Parkir Murni. 
 
Pasal-8 
 
Pengadaan lahan untuk pembangunan Gedung Parkir Mumi dan/atau 
TamanParkir/Pelataran Parkir Murni milik Badan Usaha dilaksanakan denganketentuan 
sebagai berikut : 
 
a. pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengall ketenluan peraturanperundang-undangan 
dengan harga paling rendah sama dengan NilaiJual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
yan(1 berlaku; 
 
b. alas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidakdikenakan kewajiban 
untuk membangun selain Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir 
Murni dan Pemerintah Daerah;dan 
 
c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan melalui kerja samasesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
 
Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir / Pelataran Parkir Pendukung 
 
Pasal-9 
 
a. golongan fasilitas parkir mall, toko modern dan/atau hotel; 
b. golongan fasilitas parkir perkantoran dan/atau apartemen; dan 
c. golongan fasilitas parkir rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atausarana umum 
lainnya.  
 
Pasal -10 
 
Penentuan lokasi Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir/ perataran Parkir 
Pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan tentang 
bangunan gedung dan RTRW. 
 
Pasal-11 
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Kapasitas Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir/PelataranParkir Pendukung 
ditentukan berdasarkan fungsi bangunan gedung utamasesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai bangunangedung dan RTRW. 
 
BAB III 
 
PERIZINAN 
 
Bagian Kesatu 
 
Umum 
 
Pasal12 
 
(I) Setiap Penyelenggara yangmemiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luasarea parkir lebih dari 
125 m (seratus dua puluh lima meter persegi) wajibmemiliki izin dari Gubernur melalui 
Kepala UP Perparkiran. 
 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. izin dengan memungut Biaya Parkir; dan 
b. izin dengan tidak memungut Biaya Parkir. 
 
(3) Izin dengan memungut Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dapat 
disertai dengan pelayanan Parkir Vallet. 
 
(4) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penyelenggarawajib 
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan PeraturanGubernur ini. 
 
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala UP Perparkiran. 
 
(6) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ~ebagaimana tercantumdalam 
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 
 
Pasal-13 
 
Penyelenggara yang memiliki izin wajib memasang/melekatkan sticker tandamemiliki izin 
pada pintu masuk dan pintu keluar fasilitas parkir di luar ruangmilik jalan. 
 
Bagian Kedua 
 
Prosedur 
 
Pasal-14 
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(1) Pemohon memgajukan permohonan izin secara tertulis kepada KepalaUP Perparkiran 
dengan mengisi formulir permohonan yang disediakanoleh UP Perparkiran dan 
melampirkan dokumen scbagai berikut : 
 
a. untuk orang pribadi : 
 
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon; 
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; 
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab; 
4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB): 
5. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan MenggunakanBangunan/Sertifikat Laik 
Fungsi (IPB/KMD/SLF) untuk bangunangedung yang memiliki basement dan/atau ramp 
parkir; 
6. fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah; 
7. peta lokasi fasilitas parkir; 
8. denah Marka Parkir; 
9. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)tahun bejalan; dan 
10. fotokopi polis asuransi parkir. 
 
b. untuk Badan Usaha : 
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur; 
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; 
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF') penanggung jawab; 
4. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Akte Pendirian; 
6. fotokopi Izin Mendlrikan Bangunan (1MB); 
7. fotokopi lzin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan 
8. Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMEI/SLF) untuk bangunan gedung yang memlliki 

basement dan/atau ramp parkir; 
9. fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah; 
10. peta lokasi fasilitas parkir;  
11. denah Marka Parkir; 
12. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; dan 
13. fotokopi polis asuransi parkir. 
 
C. untuk penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun,rumah toko atau rumah 
kantor yang tidak lagi menjadi tanggungjawab pengembang : 
 
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab; 
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; 
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab; 
4. fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan Penghuni Bagi Penghuni 

Rumah Susun: 
5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
6. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik 

Fungsi (IPB/KME./SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp 
parkir; 
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7. peta lokasi fasilitas parkir; 
8. denah Marka Parkir fasilitas parkir; 
9. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  terakhir paling sedlkit 10% 

(sepuluh persen) dari penghuni; dan 
10.  fotokopi polis asuransi parkir. 
 
(2) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan 
dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, selain rnelampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi 
dokumen sebagai berikut : 
 
a. untuk orang pribadi melampirkan surat kuasa dari pemegangSertifikat Hak Milik atas 
tanah kepada direksi Pinak Ketiga; 
 
b. untuk Badan. Usaha melamprikan surat kuasa dari direksi kepadadireksi Pihak Ketiga; dan 
 
C. untuk penghuni rumah susun, rumah toko alau rumah kantor yangtidak lagi menjadi 
tanggung jawab pengembang melampirkan suratkuasa yang ditandatangani paling sedikit 
60% (enam puluh persen)dari jumlah penghuni. 
 
Pasal-15 
 
(1) Permohonan izin diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal 
permohonan izin diterima oIeh UP Perparkiran. 
 
(2) Dalam hal permohonan izin belum dilengkapi dokumen sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) UP Perparkiran mengembalikanpermohonan izin kepada pemohon. 
 
(3) Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan izinsebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung sejak tanggal permohonan izin 
diterima kembali oleh pemohon. 
 
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi permohonan izin dalamwaktu 7 (tujuh) hari 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) makapermohonan izin dianggap batal dan 
prosesnya dihentikan. 
 
Pasal-16 
 
('1) Terhadap permohonan iziri yang lengkap, UP perparkiran melakukanpenelitian 
administratif dan peninjauan lapangan. 
 
(2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling lama 21 
(dua puluh satu) hari kerja sejak tanggalpermohonan izin yang lengkap diterima. 
 
(3) Hasil penelitian administratif dan peninjauan Iapangan sebagaimanadimaksud pada 
ayat(1) dituangkan dalam risalah. 
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(4) Berdasarkan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPPerparkiran 
berwenang untuk : 
 
a. menerima permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakanmemenuhi 
persyaratan; atau 
 
b. menolak permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakantidak memenuhi 
persyaratan. UP Dalam hal permohonan izin diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4)huruf a, Kepala UP Perparkiran menandatangani Keputusan Kepala UPPerparkiran 
tentang pemberian izin. 
 
Pasa-17 
 
Terhadap pelayanan permohonan izin dikenakan tarif layanan yang besamyaditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur. 
 
Bagian Ketiga 
 
Jangka Waktu Izin 
 
Pasal-18 
 
(1) Izin berlaku untukjangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
 
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)harus diajukan 
secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran dengandilengkapi dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal14. 
 
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diajukan 
secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran paling lama21 (dua puluh satu) hari kerja 
terhitung sejak tanggal jangka waktu izinberakhir. 
 
BABIV 
 
SARANA PARKIR 
 
Pasal-19 
 
("1) Setiap Penyelenggara yang telah memiliki izin harus menyediakanSarana Parkir sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Sarana Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari : 
 

a. Rambu Parkir; 
b. Marka Parkir; 
c. Pintu masuk da"n pintu keluar fasilitas parkir di uar ruang milik jalan; 
d. Gardu Parkir; 
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e. Jalur tunggu; 
f. Tanda Masuk Parkir Tanda Keluar Parkir; 
g. Tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh ;atau tidak penuh; 
h. Mesin Parkir bagi Penyelenggara yang memungut Biaya Parkir; 
i. Tanda Siaya Parkir bagi Penyelenggara yang memungut biaya Parkir; dan 
j. Sistem keamanan parkir. 

 
Pasal-20 
 
Setiap Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas parkir khusus di luar ruang milik jalan bagi 
: 
 
a. penyandang disabilitas; 
b. lanjut usia; 
c. ibu hamil; dan 
d. pengendara sepeda. 
 
BABV 
 
ASURANSI PARKIR 
 
Pasal-21 
 
(1) Setiap Penyelenggara wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir diSRP dan menjadi 
tanggung jawab Penyelenggara, 
 
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung hilangnyakendaraan atau 
kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaianpengemudi kendaraan. 
 
Pasal-22 
 
Dalam melaksanakan asuransi parkir, Penyelenggara dapat bekerja samadengan perusahaan 
asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
 
BABVI 
 
BIAYA PARKIR 
 
Pasal-23 
 
(I.) Setiap Penyelenggara dapat melaksanakan pemungutan Biaya Parkirdengan cara harian 
atau langganan. 
 
(2) Pemungutan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan di pintu 
keluar fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. 
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(3) Pemungutan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisertai dengan 
tanda bukti pembayaran, 
 
(4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palingsedikit harus 
mencantumkan : 
 
a. nomor seri; 
b, nama dan jenis pungutan; 
c. dasar hukum pemungutan/izin; 
d. nomor urut karcis parkir; 
e. besarnya biaya parkir per jam; 
f. waktu masuk dan keluar kendaraan; 
g. nomor kendaraan; 
h. asuransi; 
i. hari, tanggal dan bulan; dan 
j. nomor telepon pengaduan. 
 
Pasal-24 
 
Biaya Parkir sudah termasuk asuransi parkir dan Pajak Parkir. 
 
BAB VII 
 
PAJAK PARKIR 
 
Pasal-25 
 
(1) Penyelenggara merupakan obyek Pajak Parkir. 
(2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai PajakParkir. 
 
Pasal-26 
 
Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sertapeningkatan 
penerimaan dan pemungutan Pajak Parkir, Penyelenggara wajibrnelaksanakan penyetoran 
Pajak Parkir secara online sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB VIII 
 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 
Pasal-27 
 
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian oilaksanakan oleh UPPerparkiran. 
 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. pembinaan teknis penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang mllikjalan; dan/atau 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

371 
 

b. penyuluhan peraturan perundang-undangan mengenai Perparkiran. 
 
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan 
terhadap : 
a. kepemilikan izin; 
b. pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin; 
c. pelaksanaan pemungutan Biaya Parkir; dan 
d. pelaksanaan termasuk perubahan Rambu Parkir, Marka Parkir, Mesin Parkir, Tanda 
Masuk Parkir/ Tanda Keluar Parkir', 
 
Pasal-28 
 
Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada SatuanKerja Perangkat 
Daerah yang membldangi perhubungan untuk selanjutnyadilaporkan kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap6 (enam) bulan. 
 
BABIX 
 
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA ADMINISTRASI 
 
Pasal-29 
 
(1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1),Pasal 20, Pasal 21 ayat 
(1) dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasiberupa: 
 
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; 
b. penghentian sementara kegiatan berupa penutupan Mesin Parkir danGardu Parkir; 
c. pembatalan izin; dan 
d. pencabutan izin. 
 
(2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penyelenggara yang 
melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 20dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda 
administrasi sebagaimana diaturdalam Pasal68 ayat (1) Peraturan Daerah NomoI 5 Tahun 
2012 tentangPerparkiran. 
 
(3) Selain sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penyelenggara yang 
melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan dendaadministrasi paling banyak Rp 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah). 
 
(4) Pengenaan sanksi administrasi dan denda administrasi dilaksanakanoleh UP Perparkiran. 
 
Pasal-30 
 
(1) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimiksud dalam Pasal 29ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 3 x 24(tiga kali dua puluh 
empat) jam terhitung sejak tanggal peringatantertulis pertama diterima oleh yang 
bersangkutan; 
 
b. dalam hal peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakanperingatan tertulis 
kedua dengan tenggang waktu selama 2 x 24 (duakali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
tanggal peringatan tertuliskedua diterima oleh yang bersangkutan; dan 
 
c. dalam hal peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakanperingatan tertulis 
ketiga dengan tenggang waktu selama 1 x 24 (satukali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
tanggal peringatan tertuliskedua diterima oleh yang bersangkutan. 
 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektifuntuk jangka 
waktu 6 (enam) bulan terhadap pengulangan jenispelanggaran yang sama. 
 
Pasal -31 
 
Dalam hal Penyelenggara tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 dikenakan tindakan penutupan Mesin Parkir danGardu Parkir dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
 
a. penutupan Mesin Parkir dan Gardu Parkir dilakukan oleh UP Perparkiranbersama instansi 
terkait; 
 
b. penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam BeritaAcara 
Penutupan; dan 
 
c. selama penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a, fungsi fasilitasparkir di luar ruang 
milik jalan beserta peralatan parkir tetap berjalantanpa dipungut Biaya Parkir. 
 
Pasal-32 
 
(1) Terhadap penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapatdibuka kembali 
setelah Penyelenggara memlmuhi kewajiban yangditetapkan sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Gubernur ini. 
 
(.2) Untuk dapat membuka terhadap penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Penyelenggara harus mengajukiin permohonan tertulisdan dibuatkan Berita Acara 
Pembukaan. 
 
Pasal-33 
 
(1) Terhadap Penyelenggara yang dikenakan penutupan, apabila dalamjangka waktu 3 (tiga) 
hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakankewajiban dikenakan pencabutan izin. 
 
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehKepala UP 
Perparkiran. 
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Pasal-34 
 
(1) Penyelenggara yang dikenakan pencabutan izin dilarang melakukanpemungutan Biaya 
Parkir. 
 
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laranganuntuk 
memperoleh izin untukjangka waktu 1 (satu) bulan. 
 
BAB-X 
 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal-35 
 
(1) Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur inidinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu izintersebut. 
 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan denganketentuan Peraturan 
Gubernur ini pada saat perpanjangan. 
 
BABXI 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal-36 
 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 92Tahun 2004 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas ParkirUntuk Umum di Luar Badan 
Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal-37 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 September 2013 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
Ttd. 
 
JOKOWIDODO 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 September 2013 
 
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
WIRIYATMOKO 
NIP 195803121986101001 
 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2013 NOMOR 61020 
 
Ttd. 
 
Lampiran 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 102 TAHUN 2013 
Tanggal 6 September2013 
 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
NOMOR 01 

 
TENTANG 

 
IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR  LUAR RUANG MILIK JALAN 

DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
Menimbang : 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan GubernurNomor. Tahun 
2013 tentang Penyediaan dan PenyelenggaraanFasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, 
perlu menetapkan KeputusanKepala Unit Pengelola Perparkiran tentang Izin 
Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir; 
 
memperhatikan : 
 
1. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perl ndungan Kensumen; 
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2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerahsebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
 
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang F'emerintahan Previnsi daerah Khusus 
Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia; 
 
4. Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2009 tenta.lg Lalu Lintas danAngkutan Jalan; 
 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 
6. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pe'1lbentukan PeraturanPerundang-
undangan; 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana danLalu Lintas Jalan; 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentimg Pola PengelolaanKeungan Badan 
Layanan Umum; 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 temang Manajemen danRekayasa, Analisis 
Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 
 
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentangFasilitas Parkir 
Untuk Umum; 
 
Menetapkan 
 
KESATU 
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan L.ayanan Umum Daerah; 
 
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum; 
 
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentanq Organisasi PerangkatDaerah; 
 
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 
 
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran; 
 
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas 
Perhubungan; 
 
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata 
Kerja Unit Pengelola Perparkiran; 
 
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 ten:ang Biaya Parkir padaPenyelenggaraan 
Fasilitas Parkir Untuk Umum di L.uar Badan Jalan; 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

376 
 

 
19. Peraturan GubernurNomor 165 Tahun 2012 tentang Pola PengelelaanKeuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
 
20. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran danPelaporan 
Transaksi Untuk Pajak Hetel, Pajak Resteran, Pajak Hiburandan Pajak Parkir Melalui Online 
System; 
 
21. Peraturan Gubernur Nomer Tahun 2013 tentang Penyediaan danPenyelenggaraan 
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN 
PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR.  
 
Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut Biaya 
Parkir kepada penyelenggara dennan ketentuan sebagaiberikut: 
 
a. Nama Perusahaan 
b. Nama Penanggung Jawab 
c. Alamat Penanggung Jawab 
d. Alamat Lekasi Parkir 
e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir 
f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir :Jenis Kegiatan 
g. Tarif Biaya Parkir Mobil 
 
Mobil  : ...............Rp untuk jam pertama 

  ...............Rp untuk setiap jamberikulnya kurang dari 1 (satu)jam dihitung 1 
(satu) jam 

Sepeda motor : ...............Rp .Ijam: Rp 1 (satu) kali parkir 
 
h. Jumlah Satuan Ruang Parkir(SRP) 
Mobil   : ...................SRP 
Motor   : ...................SRP 
Sepeda  : ...................SRP 
Parkir Vallet  : ...................SRP* 
*(paling banyak 10% dari total SRP) 
 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajibmemberikan pelayanan 
sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir danmenjaga ketertiban, keamanan, 
kebersamaan dan kelancaran lalu Iintas ditempat parkir dan Iingkungan sekitarnya. 
 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dikturn KESATU wajibmenyediakan fasilitas 
parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia,ibu hamil dan pengendara sepeda. 
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dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUtidak rnelaksanakan 
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanKepala Unit Pengelola Perparkiran ini, 
dikenakan sanksi administratif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangkawaktu 2 (dua) tahun. 
 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Parparkiran ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
KEPALA UNIT PENGELOLA, PERPARKIRAN 
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI 
DKI JAKARTA, 
NIP .. 
 
Tembusan : 
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
6. Supati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 
 
 
 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

 
Ttd. 

 
JOKOWI DODO 

 
Lampiran II ;  
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta 
Nomor 102 TAHUN 2013 
Tanggal 6 September 2013 
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KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 102 
TENTANG 

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN 
DENGAN TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR 

 
 
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
 
KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGANPROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA. 
 
Menimbang : 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan GubernurNomor. Tahun 
2013 tentang Penyediaan dan PenyelenggaraanFasilitas Parkir di Luar Ru.ang Milik Jalan, 
perlu menetapkan KeputusanKepala Unit Pengelola Perparkiran tentang Izin 
Penyelenggaraan Parkir diLuar Ruang Milik Jalan Dengan Tidak Memungut Biaya parkir; 
 
Memperhatikan : 
 
1. Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kensumen; 
 
2. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang F'emerintahan Daerahsebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNemor 12 Tahun 2008; 
 
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus 
Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia; 
 
4. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan; 
 
5. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan PeraturanPerundang-
undangan; 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 1993 tentang Prasarana danLalu Lintas Jalan; 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pola PengelolaanKeungan Badan 
Layanan Umum; 
 
9. Peraturan Pemerintah Nemor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen danRekayasa, Analisis 
Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 
 
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentangFasilitas 
ParkirUntuk Umum; 
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Menetapkan 
 
KESATU 
 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedomanTeknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

 
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 

 
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

 
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 

 
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran; 

 
6. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas 

Perhubungan; 
 

7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran; 

 
8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir 

padaPenyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan; 
 

9. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola PengelolaanKeuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

 
10. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran danPelaporan 

Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburandan Pajak Parkir Melalui 
Online System; 

 
11. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2013 tentang Penyediaan danPenyelenggaraan 

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; 
 
MEMUTUSKAN: 
 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN 
PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN 

TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR. 
 
Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan DenganTidak Memungut 
Biaya Parkir kepada penyelenggara dengan ketentuansebagai berikut : 
 
a. Nama Perusahaan 
b. Nama Penanggung Jawab 
c. Alamat Penanggung Jawab 
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d. Alamat Lokasi Parkir 
e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir 
f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir/ : 
 
Jenis Kegiatan 
g. Jumlah Satuan Ruang Parkir(SRP) 
Mobil ...........SPR 
Motor ...........SRP 
Sepeda ...........SPR 
 
 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajibmemberikan pelayanan 
sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir danmenjaga ketertiban, keamanan, 
kebersamaan dan kelancaran lalu lintas ditempat parkir dan Iingkungan sekitarnya. 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajibrnenyediakan fasilitas 
parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia,ibu hamil dan pengendara sepeda. 
 
Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanKepala Unit Pengelola Perparkiran ini, 
dikenakan sanksi administratif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangkawaktu 2 (dua) tahun. 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Parparkiran ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta,  
 
KEPALA UNIT PENGELOL.A PERPARKIRAN 
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, 
 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
Ttd. 
JOKOWI DOD0 
 
Tembusan : 
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
3. Sekretaris daerah Provinsi DKI  Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Biro Perekonomian Setda ProvinsiDKI Jakarta 
 
 



INFORMATION MEMORANDUM - GB PARKING 
Confidential for discussion only 

 

381 
 

4.7. Pergub No. 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir 
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4.8. Pergub No. 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha 
Pajak Hotel, Pajak Resoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Sistem Online. 
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