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ALISASI PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM 
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 

(Studi di Kabupaten Sidoarjo) 
Oleh: 

Nany Suryawati, SH., MH 

PENDAHULUAN 
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Latar Belakang 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

per 1 Mei 2006 memberlakukan parkir 

berlangganan yang sifatnya tidak wajib. 

Namun, sebagian masyarakat belum 

mengetahui program yang ditargetkan 

akan memberikan kontribusi bagi 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Sidoarjo sebanyak Rp 8, 7 miliar itu. Hari 

pertama pelaksanaan parkir berlangganan 

di Kabupaten Sidoarjo (1/5), warga kota 

udang ini masih harus membayar tarif 

parkir seperti biasanya. Terpantau di 

kawasan tengah kota yang ramai, seperti 

di jl. Gajah Mada dan jl. Mojopahit serta di 

halaman parkir RSUD Sidoarjo. Menurut 

sejumlah juru parkimya, warga belum 

mempunyai tanda bukti parkir 

berlangganan berupa stiker dan ID dari 

kantor Samsat Sidoarjo. Sehingga warga 

Sidoarjo tetap membayar tarif parkir 

seperti biasanya. Sepeda motor ditarik Rp 

500. Padahal sebenamya menurut Perda 

No.10/2003 hanya Rp 300 . 

Parkir Berlangganan, 

Tarif parkir berlanganan Rp 

25.000 untuk sepeda motor, Rp 50.000 

untuk mobil, dan Rp 60.000 untuk truk dan 

bus. Hal ini berlaku selama setahun. 

Khusus untuk tahun 2006, masa berlaku 

mulai 1 Mei hingga 31 Desember tahun 

ini. Berdasarkan peraturan, untuk sepeda 

motor, stiker tanda prkir berlangganan 

ditempelkan di bawah jok di sisi kanan 

bodi. Sementara untuk mobil ditempelkan 

di kiri atas kaca depan pada bagian 

dalam. Hal tersebut bertujuan untuk 

memudahkan juru parkir melakukan 

pengecekan. 
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ncing Local Government in 

---'=""";·..., g the tasks of governance and 

•llll!i:::r:ent always requires a reliable 

of revenue. This need is 

·91:=--snitv felt by the region, especially 

· caption of regional autonomy. 

regional autonomy can be 

to be creative to find the 

local revenue that can support 

-.,,.,;_._.;__ of local expenditures. Of the 

ative sources of revenue that 

, the tax became one source 

and could be developed 

•::;.:1e::m· ngtax. 

objective is to determine the 

procedures to support the 

•icz'C perpakiran Originally Revenue. 

the parking subscribe in 

done by holding several 

.. If!!'!!!



Sementara itu, berdasarkan lslam iiemandang Masalah Parldr
pantauan, sebagian besar jalan protokol di Sebelum membahas lebih
tGbupten Sidoario masih bersih clari dalam ada baiknya dimulai dari
rambu parkir bedanggann. Menurut pemahaman lslam masalah parkir. Dalam
Kepala Bagian Tata Usaha Dinas membahas masalah parkir dalam lslam
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu harus dipahami istilah
Bambang Suryono, terdapat 23O titik Marafiq. Marafiqadalahbentukjamakdari
parkir berlangganan. Titik tersebut Ya/ta mirfag yaitu seluruh sarana yang
tersebar di 83 lokasi di lGbupaten dapat dimanfaatkan. Meliputi sarana yang

Sidoarjo. ada dl pedesaanftota, propinsi maupun
yang dibuat oleh negara, selama sarana

Kepala Dinas lnfokom Sidoario, tersebut bermanfaat dan dapat
Drs Ali Ghofar, menyampaikan pelanggan membantu. Marafiq 'amah ialah seluruh
parkir berlangganan di Sidoarjo, nantinya sarana umum yang disediakan negara
*an bisa memperoleh kesempatan agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan
nendapatkan sejumlah hadiah berupa 1 masyarakat.
hrah sepeda motor Honda Supra fit dan 3 Dari sini ielas bahwa lahan
hnh HP Nokia 6600 yang akan diundi parkir adalah termasuk marafiq 'amah. Hal
sdiap 3 bulan sekali. Caranya, SMS ke ini hanya mencakup lahan parkir yang
runor: 8288 kata hadiah parkir berada dalam area penguasaan
tlo.registrasi parkir alamat. Untuk satu kali pemerintah/negara. Biasanya lahan parkir
SttrlS tarifnya Rp 2000.

Tuiuan Penulisan

ini berada di samping kiri-kanan jalan,
kantor-kantor pemerintahan dan instansi
pemerintah serta BUMN/tsUMD, tempat-

{adikan landasan berpikir, yaitr.l melalui PaRkir yang terkategon marafiq 'amah

Artikelartikel dari intemet, maupun dari adalah bebas untuk digunakan seluruh

nredia cetak untuk mendapatkan data 5li5[r"o]"Tf*1"ff;: J3Xffida informasi yang diperlukan, penulis yang menjagalmengalur? Bagaimina
ncnggunakan metode observasi dan seandainya ada kehilangan dan siapa
kepustakaan. yang bertanggung jawab?

parkir
Siloario.

Untuk mengetahui pengelolaan tempat loket pembayaran, pasar-pasar
berlangganan di lGbupaten pemerintah, sekolah-sekolah negeri dsb.

tletode Penulisan
Dalam penelitian ini, penulis

nprrcari sumber-sumber data untuk

Tentu saja lahan parkir yang dibuat oleh
swasta dan perorangan tidak termasuk
dalam kategori marafrq'amah.

Dengan demikian hukum lahan

Adapun teknik-teknik Memang dalam rnererapkan
pengumpulan dda yang digunakan oleh lslam tidak bisa dilakukan dengan
gxrlis pada penulisan ini adalah teknik sepenggal-pnggal- Hukum lslam harus

stJdi pustaka. Analisis data pada diterapkan secara utuh dan menyeluruh.

perulisan ini menggunat<an data sekunder 
Dalam persoalan parkir ini' lslam

F,s diorah dengan mensgunakan lf#"ffi:? ffi,H#"#no:ffi",l:
pndekatan ilmiah. negara menjamin keamanan harta benda

warganya. lGrena pada hakikatnya

PETBAHASAN [XH:*, T*l'" L#"',:l]*'3**
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Egas menghukum pelaku pencurian harta Apalagi parkir berlangganan

=rda dengan hukuman yang inipun diembel-embeli dengan hadiah.
srakutkan, yaitu dipotong tangannya Tambah runyam memang masalahnya.

-alila mencuri lebih dari 1 nishab. Dan memang begitulah kapitalisme. Lalu
3eoagaimana firman Allah SWT kemana lagi kita akan menuju bila tidak

kepada lslam? Adakah pilihan lain yang
yang menwri setta perempuan sesuai dengan akal sehaq

qp mencui maka potonglah tangan menenteramkan hati, dan menyejukkan
elanya se0agai balasan terhadap apa jiwa Allah SWT berfirman:
ap mereka lakukan dan siksa dai Allah
z1 Nlah Maha Perkasa lagi Maha Apal<ah hukum Jahiliyah yang mereka
*na. (QS al-Miidah [5]: 38) kehendaki. Siapakah yang lebih baik

)bnia Informasi llmiah No- 46/Taluaz xwApril /2N9 Publisled by Mtrhannodiyh
'-',nwrcity of Surabaya. Iffi,l : 0854-2929

Ketika Islam diterapkan dalam 
hukumnya daripada hukumAllah bagi

.r.o$an dan hukum potong tangan arangQrang yang yakin? (TQS al'Maidah

eb,x diterapkan, mat<d oapit oilairin [5]: ffiL
GrrEnan harta berda. Pencuri akan

-ihr 
seribu kali jika mau mencuri. Problematika Parkir

b.wlan siapa yang Selama ini masyarakat memang

-erpatur/mengelola pai6r ini, tentu'saji banyak dirugikan dengan kontribusigarkir
-- p€gatr€i khusus parkir yang digiji yang seharusnya sesuai Perda

r rfrara. peganvai ini tidati naiyi No-10/2003 hanya Rp 3(D, tetapi dalam

-qxai administrasi saja, sedangkan lealitanya masyarakat ditarik. Rp 500.

urrya diserahkan kepa-da masyarlkat Seringkali masyarakat yang membe!

Eerfi sekarang. T&api seluruhnya uang sesuai harga yang tertera di karyis
radl pegawai negara d'an tidak bofth par.kir malah harus siap bersilat lidah

-naik'kontribusipa*irsepeserpun. 
dengan juru parkir atzu bagi yang tidak
punya uang pas Rp 300 mau tidak mau

Dari sisi pemda, kontribusi harus membayar Rp 500 karena tidak

:sE. nrerupakan bagian dari pajak. pernah diberi uang kembalian; Belum lagi

iarg*an pajak adalah salah satu unsur karcis parkir diminta kembali yang
:4D (p*d"p"t"n Asli Daerah). lnilah seharusnya sudah menjadi hak milik

Gsddnn fitat dalam sistem kapitalis pemilikkendaraan:

re penerimaan pemerintah/negara Dari sini dapat dihitung berapa

--a i,* diberlakukan dalam masalah kerugian Pemda dan masyarakat

rc ganran dalam sistam kapitilis pengguna akibat praktikfraktik semacam
lEts sesgatu yang dapat ditarik manfaat ini. lGlau misalnya dalam satu titik tempat
r:-a materi- mifa harus dijadikan pa*ir dalam satu hari ada sekitar 1.000

@atan. Maka tidak heran bahwa kendaraan, maka kerugian masyarakat

- 
dengan segala macam derivatnya sebesar Rp. 200 x 1.000 = Rp. 200.000,-

d-i--., instrumln pendapatan dalam dan kerugian Pemda dengan asumsi
--r.,jk+italis. karcis yang dibeli oleh jukir ke Pemda

cuma 100 lembar (1 lembar karcis dipakai

Sedangkan dalam lslam pajak untuk 10 kendaman se@ra bergantian)
*iah) adatafi harta yang diwajiblian dengan [arga per lembar Ep ZOO menjadi
\lr SWT kepacla kaum muslim untuk sebesar Rp 200 x 900 = Rp. 180.000. ltu
.roay.ai berbagai kebutuhan dan pos- dalam hitungan t hari dan di satu titik

-s pengeluaran yang memang parkir. _99b" hitung dalam 1 bulan dan
Eixtrt itas mereka paia kondisi ii dalam 500 titik parkir!

:r.r nd tidak ada harta.
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Kalau dihitung secara matematis memang layak untuk diapresiasi. Bahkan
:-.€ni di atas, upaya Pemkab Sidoarjo ada yang menggratiskan kontribusinya.
-rz.x membuat pakir berlangganan dapat Hal ini semakin membuat Pemkab
:ecrtgi jempol. Di satu pihak dapat Sidoarjo berupaya membuat terobosan-
-e-:'rgenkan beban pengguna dan di terobosan dengan proyek parkir
:-a< lain dapat mengurangi kebomran berlangganan ini.
.g=rbusi parkir. lGlau dihitung secara
-aematis pula pemilik kendaraan sepeda Kendaraan yang tidak dipungut
-';]r yang berlangganan parkir dapat parkir berlangganan diantaranya,
:--:ungkan. Karena dengan hanya angkutan pedesaan, angkutan antar kota
-€rbayar Rp. 25.000,- per tahun dia bisa dalam provinsi, angkutan kota antiar
-e-ar,faatkan lahan parkir khusus provinsi. Untuk kendaraan yang telah
:€.e.€ganan minimal 7 kali dalam terdaftar sebagai kendaraan bermotor
:ecr-€n dalam setahun (dengan asumsi berplat nomor Sidoarjo, pungutan
-a--= karcis parkir Rp. 300 x 7 x 12 bulan berlangganannya pada saat perpanjangan
: Rp. %.2@,). Bayangkan pajak kendaraan di kantor Samsat
3J::-rngannya seandainya dia parkir Sidoarjo. Sedangkan yang belum terdafiar

=,- lari 7 kali dalam sebulan! Tetapi dipungut ditempat.

=.agkan juga kerugiannya jika dia tidak

-.€. memanfaatkan fasilitas parkir Namun Polda Jatim melarang
:E-e.!€Enan karena masih ada penarikan retribusi parkir berlangganan di
-=3:dcasan area parkimyal area Kantor Samsat Sidoarjo. Larangan

itu resmi dikirim Dirlantas Polda Jatim
Mernarq soalparkirsangat pelik kepada Kasatlantas Polres Sidoarjo.

: -e3en ini. Bayangkan, untuk berhenti di lGsatlantas Polres Sidoanjo lptu Andi
:-,Jg' lalan sekedar makan-minum di Yudianto menyatakan telah menerima
619 ditarik parkir (kalau kebetulan di perintah dari Dirlantas 12 Mei lalu.

=..:3 situ dekat lahan parkir) dan Perintah itu berupa surat dari Dirlantas
:T€t untuk masuk ATM di pinggir jalan Polda Jatim Kombes Pol Budi Suprayitno
::s. parkir. ltupun karcisnya buatan dengan nomon ST640ru/2006/Lantas. lsi
scr ilrkan resmi dari Pemda. Memang perintah itu tegas menyatakan, parkir
:a€( arang yang rnemanfaatkan Hran beriangganan tidak dapat dikenakan-*T oarkir ini. Di satu sisi pemilik menyatu dengan mekanisme samsat
'€1HAn merasa aman karena ada jukir, sehingga harus berada di luar mekanisme

=-, 1i sisi lain apakah jukir bertanggung samsat. Kasatlantas Sidoanjo selaku
#a secara penuh apabila terjadi koordinator KB Samsat Sidoarjo diminta
"- agan kendaraan yang diparkir di segera berkoordinasi dengan kepala
r-=3-r'E yang kadangkala tidak diawasi UPTD setempat untuk menghentikan

-a 
penuh? Seringkali yang membuat parkir bedangganan yang masuk dalam

s_Els adalah setelah karcis dan uang mekanisme samsat. Penarikan di
. et diberikan malah ditinggal pergi, lingkungan samsat tensebut melanggar'a*'a pemilik kendaraan kesulitan untuk instruksi bersama menteri
-s _Gruarkan kendanaannya. pertahanan/keamanan, menteri daham

negeri, dan menteri keuangan 1999
Untuk lahan parkir yang tentang pedoman tata laksana samsat.

-e-'?-...,r dengan mal/plazalsupermarket Penarikan retribusi harus dilakukan di
:r =g pengelolaannya memang jauh gedungterserdiridiluarareasamsat.
err laik &ri lahan parkir finggir jalan.
lz segi keamanan dan kenyamanan DPRD Sidoarjo juga terus

"s 
-:s serta kejelasan kontribusi parkir menyoroti praktik teknis penarikan parkir
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raEganan itu. Satu hal yang menjadi
7-:rt penting dewan ialah masyarakat
*ptan membayar reffibusi parkir.
(tralsan itu tidak sesuai dengan hasil

=tdrasan Pansus ll tentang Perda
2v;r Berlangganan.'Dulu disepakati
A1€ opsi: boleh bayat boleh tidak
t'rgapa sekarang diwajibkan," ujar
rec= Komisi A (pemerintahan) DPRD
3€p Ahmad Ahi Fauzan.

Begitu pula soal titik-titik yang
std<an berlangganan. Hal itu tidak
-rdr dibicarakan dengan DPRD. Dasar
:ererfr.ran keharusan dan titik-titik tldak
e, perda hrpati. "l(amimintadikaji lagi.
raa.r perlu dihentikan tegas Wakil Ketua
.snisiA lswahyudi.

$tindisasi Parkir
Optimalisasi parkir berlangganan

g-oali mendapatkan perhatian serius
eisi A DPRD Sidoado. Di tengah
E;Esrne pemerintah terhadap
:rrerlakuan perda ini, sejaktahun 2006.
laxan ada yang bersuara untuk
-sc&rt perda parkir berlangganan ini.

Potensi parkir berlanganan ini
s. boleh di sia-siakan oleh pemerintah.
i€a ril jika perda ini terimplementasi
-rEilr baik di lapangan, daerah bisa
Ed€pat€n tambahan PAD sebesar 7,8
L l.u bisa dihitung langsung dari jumlah
straan roda dua dan roda empat yang
: d Sidoarjo.

Ada 2 hal yang harus dilakukan
s-rintah untuk kemballi
rs€inplementasikan perda parkir
FaE(Fnan ini agar sesuai harapan.' tteninjau ulang kembali Mou antara
,€nda Sidoario, Dispenda Jatim dan
oftlan Sidoarjo (Polres Sidoarjo)
ErE $aring profit sebagaimana yang
lradi di daerah Lumajang dan
3arytmrqi. Kebsadaan surat perintah
S lGpolda Jarva Timur tidak

-merikan dampak besar bagi

-'-ruerlakuan perda parkir berlanganan di

kedua daerah ini. Tidak halnya di
Sidoarjo, surat perintah ini, menyebabkan
pembayanan parkir berlangganan yang
sebelumnya includ dalam pembayaran
perpanjangan STNK akhimya harus
dipisahkan pada meja yang lain. lni
menyebabkan pendapatan dari parkir
berlangganan ini merosot. Tidak lagi
dilakukan bersamaan dengan
perpanjangan STNK melainkan menjadi
pilihan bagiwarga.

2. langkah paralel kedua yang harus
dilakukan adalah perbaikan pelayanan
dilapangan. Pemda harus menggratiskan
masyaalet Sidoarjo untuk daerah parkir
tepi jalan. Baik mereka yang sudah
membayar dan memiliki tanda stiker parkir
berlangganan maupun mereka yang
belum membayar. Upaya ini dilakukan
dengan melunching pemberlakuan parkir
berlangganan dan di saat yang sama
seluruh masyarakat bebas parkir di tepi
jalan. Upaya inimendorong masyarakat
untuk membayarkan parkir berlangganan
mereka dengan senang hati, karena
memang mereka akan rnendapatkan
harga yang lebih murah dibanding dengan
jika pembayaran dilakukan secar.l manual
setiap parkir.

Mulai hari, Senin (11812009),

seluruh kendaraan roda dua dan empat
yang mengurus perpanjangan pajak
kendaraan di lGntor Samsat Sidoario
akan dikenakan btaya parkir
berlangganan. Pungutan yang sempat
stagnan selama tiga tahun itu dimulai lagi
setelah ada MOU antrara Gubemur dengan
lGpolda Jatim.

Kadishub Sidoarjo Joko Sartono
SH menielaskan, turunnya MOU itu
dtharapkan bisa mendongkrak PAD dari
sektor parkir. Untuk sepeda motor
dipungut Rp 25.000 dan mobil Rp 50.000.
Selama setahun, Dishub menarget Rp 13
mlliar. Dari jumlah itu, sebesar 15 persen
diserahkan ke pemprov dan 7,5 persen ke
Polda Jatim. "Pemkab mempunyai

l,{edia Infornasi Ilmiah Na 46/Taluot WUApril /2N9 Published by }vfutunnodyh 27
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a€gungan membayar jukir Rp 4o/..982 buah, roda 4 sebanyak 47.411
i52.000/bulan atau Rp 3,260 miliar untuk buah, dan roda empat plus sebanyak
3rc jukir di SidoaUo,' tutur Joko 1g.236 kendaraan, Kasat Lantas poires
Srtono'Minggu(31/5/2009)' sidoarjo AKp lwan saktiadi menuturkan,

>o*an yang dilakukan ltr ,*p adanYa MoU kepolisian dengan Dishub

:erBtntensitXan perda 1p1OA6 dan Pemkab Sidoario akan berjalan optimal.
;erh.p 4120CF.. Parkir berlangganan ltu Pasalnya, kebijakan yang diterapkan akan
lEbenamya sempat berjalan kemudian menambah PAD. "MoU itu sudah
Jsop kepolisian, karena terjadi salah dilakukan sejak Kapolda Jatim lrjen pol
-ngertian. Akibatnya, target tidak Heman Sumawiredja dan sekarang tinggal
soenuhi.

Kerja sama dengan pihak ketiga 
pelaksanaannya'' tutumya'

zF 7gg7 tambah babak belur. Baru Pihak kepolisian dalam parkir.s dlakukan swakelola, hasilnya masih ' rrs'\ r\vl'v r'! l'gr'\rr
a tiAat rarzoiaar Etaaaararaaa ini berlangganan ini tidak ikut berkecimpung
e tidak maksimal. Pengelolaan ini -='rsrrul'q,srr ,!! uv.^ r,\sr vvrt\vur,vsrr'
*a . iaa aaaaa*aL nrFr +aai irrara, dalam pengelolaannya. Yang memegang
-ern bisa menambah PAD, tapi justru esrsrrr l"vrrverv'..rrug' 'srrv rrrv"rwgrrv

adalah Dishub. "Kebetulan untuklEEtras APBD. Dengan turunnya MoU ssqrsrr ets'rsv'
- Aar vaaatAa rar-a aa+rara.ia rad-ra pembayaran parkir berlangganani.bernr-lGpolda, Joko optlmlstis parklr l'e'rvs'srgrr l'st'ur vvlrsr'vl'srrsrr
k-^^ iai dilakukan di samsat saat pengurusan

mt=ErEganan=laEganan mt mampu ::;;;;;:.;^^:';_--
rvlTunbangkan pAD. "secara teknis, q:l:k-1"1!*:i--I3!i !""19?:lil*:lFldan pemasangannya dilakultan Dishub,urcr llarus mematuhi ketenfuan ini kalau
tr,Tei teriadi pelanggaran akan 

jelasnya' sementara' penerapan parkir

*rcafrkan ke kepolisian," ungkapnya. berlangganan diharapkan ada koordinasi
dengan juktr yang sudah dapilih Dishub.

Dalam parkir berlangganan ini, Dikhawatirkan pemilik kendaraan yang

rrr tidak diperbotehkan memungut parkar di area parkir berlangganan masih

s*Endara ya;g sepeda motor atau ditarik oleh iukir. 'l(alau masih ditarik
y- rlrya ditempeli stiker berlogo parkir sama saja dengan bohong' karena sudah

Eiltgganan. Jika masih memungu, akan membayar parkir berlangganan' Jika

isrrgau€n sampai tiga kali sebelum benar-benar dlterapkan tidak ada

-rn!€ diserahkan re $tisi. Disfrub ingin masalah, tapi kalau sebaliknya akan
yrF*rga program ini berjalan dutu sambil menimbulkan masalah baru,' tutur

-,'an saat dilakukan evaluasi. suyltno, warga Tropodo'
vmg penting citra program ini jangan
troai dirusak jukir. Kalau ada komplain
ia(a menghubungi hotitne 031- Asuransi Parkir Langganan

;'-.1A11,"1etalnya.'"' Dinas perhubungan (Dishub)
Pembak Sidoarjo memberi jaminan

Dalam pemberlakuan parklr asuransi kehilangan motor dan mobil

:ra€ganan ada tanda khusus di lokasi kepada pengguna parkir berlangganan

-.iskan 
parkir berlangganan. Di yang parkir di area yang sudah

=rjr Sidoarjotersebar zz|ffiik.Di Kota ditentukan' Dishub tidak ingin disorot

S@-p €idO" ii2 titik, Taman 33 titik, hanya bisa menarik pungutan parkir

\-s 47 titiK dan Porong 32 titik. berlangganan' sebaliknya Dishub juga
memberi tanggung jawab kepada

l(dishub berani mematok target masyarakat yang sudah memlayar untuk

lEes.r Rp is miriar densan asumsi ffilT. T;,j3T3,,1,it1:11ff;fflTJuTEr kendaraan roda dua sebanyak dilunq.rrkan Seirin ltrueOOg]--fapi 
-ingdt
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$lam asuransi kehilangan, iangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

=npai ada jukir atau pemilik kendaraan Dengan adanya kerjasama ini diharapkan
tsiasama dengan pelaku kqahatan", tercapai apa yang diharapkan yaitu
.bhnya. meningkatnya Pendapatan asli daerah.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso
nengingatkan perlu antisipasi supaya DAFTAR PUSTAKA
ek teriadi pembebanan ganda terhadap
msyarakat. 'warga yang sudah surya' 1 Juni2009

rernbayar parkir berlangganan tidak Surya, 3 Juni2009
deh ditarik jukif, tutur Wn di sela-sela
srandatanganan nota kesepahaman Peraturan Daerah lGbupaten sldoario No'

br.r) dengan keporisian di pendapa 8 Tahun 2008 Tentang

[$'paten. 
s,ersrr Perubahan atas PeratUfan

Daerah Kabupaten Sidoado

IrCnpulan Nomor 't3 Tahun 2001 tentang

optimalisasiparkir berlangganan Paiak Parkir'

t lGbupaten Sidoarjo dilakukan dengan hftp://helmi-
r-rggandeng beberapa pihak yang pks. blogspot. com/2007/03/opti m
trl€It, yaitu dengan kepolisian sebagai alisasi-parkir.html.
Etpd pembayaran, Dishub sebagai
dal(sana disertai dengan pihak asurais; http://matriksda-multiply-com/joumauitem/

d'.gai pihak yang menanggung bila 2
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