
5

.,

Menimbang

Mengingat

H/ALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR I}O TAHUN 2O2O

TENTANG

PEYELE NGGARAAN PERPARKI RAN

DENGAN FAHMAT TLTHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2oLT

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jaran,

periu menetapkan Peraturan Wairkota tentang

Penyelenggaraan Perparkiran ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

3. Undanq-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalarr'

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaaal;
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4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang

Peiayanan Pubiik (i.embaran i,[egara Repubiik incionesia

Tahun 2OO9 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

teiah ciiubah beberapa kaii teraiinir dengan i.jn<iang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

iaian (i,embaran i'fegara Repubiik indonesia Tahun 2006

Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OlL tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik in<ionesia i,[omor 522ii;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang

Kendaraan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor L20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53171;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Al3 tentang

Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Repubiik indonesia Tahun 2Oi3 i'iomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a68);
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Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol4 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2073 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 559a);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang

Pembinaan <ian Pengawasan Penyeienggaraarl

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 73 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014

tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 514);

i4. Peraturan Menteri Perhubungan i,{omor 34 Tahun 2tri4
tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor Qa\;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 201.6

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita

Negara Repubiik indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 570i;j

L6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2Al7

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2OLT

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPARKIRAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

2. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

5. Kepaia Dinas adaiah Kepaia Dinas Perhubungan Kota, Pekanbaru yang

menyelenggarakan fun gsi perhubungan.

6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,

pengguna jalan, serta pengelolaannya.

7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

8. iaian aciaiah seiuruh bagian jaian termasuk bangunan peiengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu iintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan

jalan kabel.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jatan yang terdiri atas

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

irl. Ken<iaraarl bermotor adaiah setiap kentiaraan yang riigerakkan oieh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang bedalan di atas

rel.

11. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

tenaga manusia atau sepeda.

12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk

beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.

i3. Perparkiran aciaiah hai ihwai yar,g berkaiia.n dengan penyeiengga-raarl

parkir.

14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

yang telah memiliki surat izin rnengemudi.

15. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan

satuan ruang parkir.
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16. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf,

angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,

larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.

12. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di

atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis

membujur, garis meiintang, garis serong, serta iambang yang berfungsi

kepentingan pengguna jasa parkir.

18. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang

diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan

perparkiran kepada masyarakat.

19. Pengelola parkir adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

perpariciran.

20. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk

memperoleh laba.

21. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual

dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan

biaya per unit iayanan atau hasii per investasi ciana.

22, Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor.

23. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Parkir

adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang

berhak <iiperoieh seitap pengguna jasa parit{r secara minimai.

24. Ternpat Parkir a,dalah fasilitas parkir untuk uilIllm yang

disediakan baik yarag berada di dalam rllan,g milik jalan ma.upun di

luar ruang milik jalan.

25. Parkir di Tepi Jalan Urnum yang selanjutnya disingkat PDTJU

adalal.. pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pernerintah

Daerah di dalarn Ruang Milik Jalan dan rnerupakan obyek

pendapatan Pernerintah Daerah dari Peiayanan Parkir.

26. Parkir zon;a, adalalr suatu benftrk pelayanan parkir ya-ng

ditetapkan oleh Pernerintah Daerah pada titik tertentu yang
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tarif pelayana.nrrya ditetapkan seca.ra tersendiri untuk setiap
zoraa. yang telah ditentukan.

27. Parkir Vallet atam parkir yang rnernberikan pelayanan ya.ng

sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan
pelaksana-an pa-rkir dilakukan oleh peturgas parkir, sehingga
rnernberikan kernu ciahan bagt pen ggu na paricir.

28. Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa
parkir dengan rnengkhususkan petak parkir tertentu untuk
kendaraan bernornor polisi tertentu da"n / atant rnengerrakan

tarif tertentu yang lebih tinggi.
29. Parkir Insidentil adalakr ternpat parkir di tepi jalan l'lrrtltlrt

yang diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah secara tidak
tetap clan ticiak beriai<u perrrrarren karena ?ranya-

dirnaksudkan untuk kebuturlran Insidentil untrrk
kepentirrgan dan/atam kerarnaian tertentu yang
dilaksanakan pada ternpat yang telah ditentukan.

30. Parkir Inap adalah suatu bentuk pelayanan parkir pada-

area atau karnrasan khusus yang diperuntukkan bagr
penggurra jasa parkir yarrg ingin rnenitipkan
kendara.an i rnertgrrrap daiarn jangka w"aktu tertentu ya"ng

terpisakr dari areal parkir u.rnu.rrL.

31. Parkir Wisata a-dalakr suatu bentuk pelayanan jasa parkir
pada ternpat-ternpat wisata yarrg disiapkan dengan fasilitas
tertentu yang rnenunjang kunjungan rrvisata pada ternpat
bersangkutan.

32. Parkir progresif adalah suatr.r bentr-k pelayanan jasa parkir
dengan dikenakan pungutan yarrg berrarnbah unruk setia.p

ja.ngka. wa-ktu tertentu.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat rneliputi bagian

jalan, terrnasuk bangunan pelengka"p dan perlengkapannya
yarrg diperuntukkan bagr lalu lintas, yang bera,da pada

perrrrrkaarr tanah, diatas perrnukaan tanah, dibanvah

perrnukaan tanah dan/atam air kecuali ja.la.n kereta. aPi,

jaian lori cian jaian kabei.
34. Jala-n ltrrttrn a.da.Iah jalan yarrg diperuntrlkkan bagt lalu

lintas ttrntlrn.
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35. Fasilitas parkir di dalarn Ruang Milik Jalan adalah ternpat
parkir didalarn rua.ng rnilik jalan yang ditentukan olekr

Walikota sebagai ternpat parkir kendaraan.
36. Fasilitas parkir di lua,r Rurang Milik Jalan adalah ternpat

parkir kendaraarr beserta fasilita.s penunjangnya- yang
rneiiputi gedung parkir, tarrran parkir da-n peiataran atau
lingkungan parkir.

37. Fasilitas parkir diluar ruang rnilik jalan adalakr ternpat
khusus parkir yang dirniliki Pernerintah Daerah yang dapat
dikelola oleh Pernerintah Daerah atau badan ata"u oran"g

pribadi.
38. Fasilitas pa-rkir diluar rLrang rnilik jalan srvasta adalakr

ternpat parkir yang irukan rniiik pernerintah <iaerah yang

dikelola oleh ora-ng pribadi atau badan.

39. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah

Pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintatr Daerah di

Luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir,

tarnan parkir, gedung parkir dan/atau ternpat parkir wisata yang

secara. khusus disediakan, dirniliki dan/atau dikelola ole}-

Pemerinta?r Daerair <ian merupakan obyek pendapatan Pemerintah

Daerah dari Pelayanan Parkir.

40. Karcis parkir adalah tanda bukti pembaya.ran parkir atas

pemakaian ternpat parkir kepada setiap kendaraan.

41. Tarnan Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atam pelataran

di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir

kendaraan.

42. Analisisi Dampak Lalu Lintas acialah serangfuaian kegiatan kqiian

mengenai darnpak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,

permukilrrana, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalarn

bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh

Undang-undang untu melakukan penyidikan.

aa. Penyi<iik Pegawai Negeri Sipii yang seianjutnya disebut PPNS

adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang dan kewajiban untuk melakukan penytdikan terhad"ap
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penyelenggaraa.n Peraturan Daera-L yang memuat ketentuan
pidana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasa] 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan

perparkiran di Daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk terwujudnya pelayanan

perparkiran yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

a. Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan;

b. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan;

c. Pengelolaan pa.rkir;

d. Pernbangunan dan pengeffrbangan ternpat parkir
diluar ruang rnilik jalan;

e. Penggunaan teknoiogi inforrnasi;
f. Jenis penyelenggara€rn pelayanan ternpat parkir;
g. Pernbebasan dari kewajiban perparkiran;
h. Tata" tertib penyelenggaraan perparkiran;
i" Ketentuan Sanksi;
j. Pernbinaan dan pengawasan;dan
k. Pembiayaan;

Fasai 5

(1) Penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oieh Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

riiseierrggar akarr secal'a tetap darr furseeientai.
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Pasal 6

t1] Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah ata.u

swasta

{2} Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

meliputi;

a. Fasilitas parkir didalam runag milik jalan;

b. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;

c. Fasilitas parkir insedental didalam ruang milik jalan; dan

d. Fasilitas parkir insedental diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah.

(3) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT

Perparkiran.

i4i Pengeloiaan iasiiitas parkir pacia iasiiitas parkir diiuar ruarlg miiik jaian,

milik swasta dilakukan oleh swasta.

BAB II

FASILITAS PARKIR DIDALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir

Daaal'I

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di

tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan I atau

Marka Jalan.

Pasal 8

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

Pasal 9

Fasititas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, harus memenuhi persyaratan :

a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;

b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

d. keiestarian fungsi iingi<ungan hi<iuPi <ian
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e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 10

Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, dilarang dilakukan di:

a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepada

yang telah ditentukan;

b. jalur Pejalan Kaki;

c. jaiur i<husus sepe<ia;

d. tikungan;

e. jembatan;

f. terowongan;

g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;

h. tempat yang mendekati persimpangan / kaki persimpangan;

i. muka pintu keluar masuk pekarangan / pusta kegiatan;

j. tempar yang <iapat menutupi Rambu i,aiu Lintas atau Aiat Pemberi isyarat

Lalu Lintas;

k. berdekatan dengan keran pemadalm kebakaran atau sumber air untuk

pemadam kebakaran ;dan/ atau

L pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggr.

Pasal 1 1

Ioka+i pa.rkir <Ii dalam rlta:ng miUk jala-n -sehaga-ima.na- dima.ksud dalam

Pasal 10, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Penetapan lcrka,si parkir .seha-gaimana- climaksr-rd cla-la,m Pa-sa-l 17 ,

dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan

tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 14

(1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milikjaian wa.iib:

a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;

b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, markar dan

media informasi tarif, dan waktu;

c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang arnan

dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;dan

d. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan yang diparkir.

{2) Penyelenggara parkir di halaman toko atau tempat usaha lainnya,

termasuk sebagai penyelenggara parkir di ruang milik jalan, apabila:

a. tidak ada pembatas pagar dengan jalan;

b. tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif

paricir; dan

c. tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik.

Pasal 15

Pengguna parkir di dalam ruang milikjalan wajib:

a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu

lintas; dan

b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

Pasal 16

Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat

bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Parkir Khusus

Pasal 17

Penyelenggara fasilitas parkir wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:

a. penyandangcacat;

b. manusia usia lanjut; dan

c. wanita hamil.
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Pasal 18

Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling sedikit

harus memenuhi persyaratan :

a. kemudahan akses menuju dari danf atau kebangunan/fasilitas yang

dituju;

b. rersedia ruang bebas yang memuciahkan masuk cian keiuar dari

kendaraannya;

c. dipasang tanda parkir khusus; dan

d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB III

FASILITAS PARKIR DILUAR RUANG MILIK JALAN

:ffi?ffiI:
Pasai 19

Jenis flasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:

a. taman parkir; dan/atau

b. gedung parkir.

Pasal 20

Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19, diperuntukkan bagi:

a. kendaraan tidak bermotor (sepeda); dan

b. kendaraan bermotor.

Pasal 21

Fasilitas parkir kendaraan tidak bermotor (sepeda) dan kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. lokasi yang mudah diakses;

b. iokasi yar.g dipastikan keamanannya; dan

c. lokasi yang memenuhi standar dan rasa kenyamanan.

Pasal 22

(1) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus

memperhatikan:
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a. rencana umum tata ruang;

b. analisis dampak lalu lintas;

c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan

d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

{2}L,okasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
*"r ,t, .wal]Kola.

Pasal 23

Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,

untuk mengantistpasr trmbuinya gangguan benkut ini:

a. gangguan keamanan;

b. gangguan keselamatan;

c. gangguan ketertiban;dan

d. gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 24

(1) Penyediaan fasilitas parker di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan

izin dan walikota.

{2llzir' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir;dan

b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir tanpa

menghiiangkan kewajiban kepada Daerah terhadap jasa iayanan pari<ir.

Pasal 25

Pe,nSrele.ngga-raan fasilitas parkir di luar rr.Iang miUk jalan, elapat rlilakukan

oleh:

a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;atau

b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 26

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

a. Usaha khusus perparkiran;dan
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b. Penunjang usaha pokok

na4Erasar z /

Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1), diberikan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pertzlr,ar..

Pasal 28

n^1^-^ *^..=-^!^.^ ^.^ f-^jljr^* ---1.i- -o!-^--i*^-^ -l;*^l-^--l J^I^* I-}^^^t
ijaiair-i iieiiJeieiiSgaraafi iasiirliis Vd.r.i\u ljc'Jii.H,a i.tilaiil.r. (iirird.i\s(rLr uard.rrr I drld-r

26, Walikota melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 29

Doaca*'ocan eal. acainra-a rlirnqlrerrr! r{alar':'l p:"s-al ?R rl.orr-.rf <lilirnnahlret-=tc-1itsir.ii-i:.-'{:"ii Buijr:'6,iait:,-fu=iir;a uiiiaar-a€uu uEi*iii i aiEi -v, *uyqr u*ririljc

kepada Kepa1a Dinas.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 3O

Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib:

a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang

ditentukan;

b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa:

i. rambu;

2. melka

3. Media informasi tarif;

4. Waktu;

5. Ketersediaan ruang parkir;dan

6. Informasi fasilitas parkifr khusus.

c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan:

i. aman;

2. nyanan;dan

3. memprioritaskan kelancaran lalu lintas.

d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;dan

e. Memberikan tanda bukti dan tempat parkir.
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Pasal 31

hqlam hal hanG6rrna 'iasre 'r.rrL-ir tetnh q4111.2gr'l.i 1?ae n..rrl-i* rlnn tidel<i-'ii.ir:iii iiri,i PviiSS,uiia: jrir}: IJrii ilii aui[li ii.u.^rkpq^Lr * vu lJur rlr! uuri uuurl

mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 32

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

a. Kebutuhan ruang parkir;

b. Persyaratan satuan ruang parkir;

c. Komposisi peruntukkan;

d. Alignment;

e. Kemiringan;

f" Ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;

g. Alat penerangan;

h. Sirkulasi kendaraan;

i. Fasilitas pemadam kebakaran;

j. Fasilitas pengamanan;dan

k. Fasiiitas keseiamatan.

Pasal 33

Se-Jain me.menuhi sta-ndar teknis seba"gai dima-ksr-rd da-Iam Pasal 32. fasrlitas

parker di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ramp up dan ramp down;

c. sirkulasi udara;

d. radius putar;d.an

e. jalur keluar darurat.

Pasai 34

Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus

mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis

sebagaimana riimaksud daiam Pasai 32i atau Pasal 33'

Pasal 35

Rekomenrlasi.sehasaimaoa rtimaksud rlalam Pasal 34, diherikan oleh Waliknta.
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Bagian Keempat

Tarif Parkir

Pasal 36

Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif

terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

F'4-rmtrla perhitr.rnga,n tadf .se-hagajmana dimaksurl dalam Pa-sal 36 r{ihitrrnrr

berdasarkan:

a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;

b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

c. biaya operasional;dan

d. asuransi.

Pasal 38

E'nmrrla narhitrrrra^- +arif eal-ecr-rirr, nnn rlir--e'lrstrr-l r{nlerrr Ple-al a7 qcqrrni
i U'iriini* PuirirLuii6Eii Ltuir wvubur:ru1ru urriik}suu v. ,

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Besaran ta.rif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38, dan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Walikota sesuai dengan

kapasitas ruang parkir.

Pasal 40

kewenangannya, dapat melakukan pembatasan

Pasal 41

Pelaksanaan pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
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BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 42

(1) Pengelolaan fasilitas parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat

dilakukan oleh Swasta.

(2) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan;

b. Fasiiitas paricir <iiiuar ruang miiik jaian Femerintah Daerah;

c. Fasilitas parkir insidental didalam ruang milik jalan; dan

d. Fasilitas parkir insidental diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;

dan

{3} Pengelola fasilitas parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan miiik

swasta dilakukan oleh swasta.

Pasai 43

Dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah,

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Dinas berkewajiban untuk:

a. merencanakan rian meiaksanakan tender sesuai ketentuan yang beriaku;

b. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap waktu;dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan

melaporkannya secara berkala kepada Walikota.

Pasal 44

Kedasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan sesuai dengan

kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 45

Dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah dilaksanakan

dengan bentuk Swakelola, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan

tindakan sebagai berikut:
-1--;^.1-^-. t't-+,, -^ - rlr--!.:- =--*= .-e-.I:'e' -.t-;-a. riitriiilici\€iJai\aijI I sLirEas t crlt\rr , Jd.LrE, LEr\lrrr \l.r.r r.

1. Koordinator Juru Parkir;dan

2. Juru Parkir.
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b. memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran kepada

Petugas Parkir.

c. Memberikan honorarium/upah kepada Petugas Parkir sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

d. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan Keuangan Daerah kepada

Petugas Parkir yang <iipekerjakan.

e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Parkir dan dapat

memutuskan hubungan dalam hal Petugas Parkir melakukan kesalahan

karena melanggar ketentuan dalam hubungan kerja yang telah disepakati.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG

MiLiK JALAN

Pasal 46

Pernerintah Daera}. dapat rnernbamgLrn da.n firerrgerrrbangkan

fasilitas jasa Parkir di Lrrar Rurang Milik Ja.lan yarrg terintegrasi
dengan kawasan perrnukirnan, pusat kornersial, perkantoran?
industry dan transportasi utlrrurrr.

Pasal 47

( 1) Pelaksanaan pernbangunan fasilitas jasa Parkir di Luar
Ruang Milik Jalan, dapat dikerjasarnakan dengan Pikrak

Ketiga/ Swasta;dan
(2) Tata cara Keda sarrla sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan perattlran perunda.n g-undangan.

BAB Vi
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 48

n-.,'_^-:--L^1^ T\^^-^1^ l^-^-- *":1-^I- 7-^+2-^ ljt-^*j :-:^i -i;riiE'i IrrLii.ii iiiici iijl. iIreIa\r\-rl \JarE, Puld.I\ AELrt'ir. yia.rrE, \I.LuEl ,- t-zrtt-r-

rnenyelenggarakan perparkiran untuk rrrenggunakan telcrrologi

inforrnasi yang terintegrasi dengan sistern yang dirniliki oleh
Pernerintah Daerakr.
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Pasal 49

Te-knolr:gi in{brnna-si setragairna-na- din(lak,srrd etala-m Pa-sa] 47 -

rnenginforrnasikan tentang layanarr parkir yang rnudah diakses
oleh rnasya"rakat.

BAB VIII
JENIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN

TEMPAT PARKIR

rl.-^^l qr\I aA"bcLI rJV

Jeni s Penyelenggaraan Pelayanan Ternpat Parkir, rneliputi :

a.. Pelayanan Ternpat Parkir di Dalarn Ruang Milik Jalan;dan
b. Peiayanan Ternpat Paricir cii Lrra.r Ruang il1liiik .iaian.

Pasal 5 1

Ternpat Parkir di Dalarn Ruang Milik Jalan dilaksanakan dalarn
bentuk PDTJU.

Pasal 52

Jenis pelayanan Ternpat Parkir di dalarn Ruang Milik Jalan
sebagairrrana dirnaksud dalarn Pasal 50 huruf a, terdiri dari:
a. PDTJU Zona;
b. PDTJU non Zona;
c. PDTJU Insidentil;
d. PDTJU Peta.k l(husus;dart/ atau
e. PDTJU Progresif.

Pasal 53

Jenis pelayanan Ternpat Parkir di dalarn Ruang Milik Ja1a.n

seba"gairrrana dirnaksud dala.rn Pasal 5O huruf a., terdiri dari:
a. Parkir TKP Wisata;
b. Parkir TKP Vallet;
c. Parkir TKP Inap;

I n a : 6Tzh n_r_l T71 7 - L -4---.=Li. rar i<i-i. r l\r reLal{. l\rrLrslls ,l)a,ll I a.Lic.Ll

e. Parkir TKP Progresif.
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Pasal 54

Pernba"lrrararr" atas pelalranan Ternpat Parkir sebagairrrana

dirnaksud dalarn Pasal 49, dapat dilakukan dengan rnetode/cara
sebagai berikut:
a. pernbayaran tunai;
b. prabayar;
c. berlangganan;dan./ atau
d. transa.ksi elektronik.

BAB VIII
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PERPARKIRAN

Pa.sal 55

Watikota dapat rnernbebaskan sebagian atam seluruhraya
pernbayaran kewajiban perparkiran pada ternpatr/lokasi berikut
ini:
a. rurnah ibaciah;
b. kantor pernerintah Daerah;

c. bangunan pendidikan;
d. bangunan sosial;dan
e. ternpat lain sesuai dengan kebutr.rkran.

Pasa] 56

Pernbebasan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 55. tida"k

berlaku apabila digunakan untuk kegiatan 1ain.

BAB IX
TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PERPARKI RAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang rnelaksanakan kegiatan sebagai Petugas

Parkir tanpa terlebih dahulu rnendapatkan surat tugas dan telah
ditunjuk oletr Dinas Perhuburrgarr.
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Bagian Kedua.

Kewajiban Pengguna Jasa Fasilitas Parkir

Pasal 58

Pengguna jasa" fasilitas parkir wajib rnernatuhi hat-hal berikut
irri:
4.. rnernatuhi setiap tanda dan petunjuk parkir yang telatr

disediakan;
tanda dan petunjuk parkir sebagairnana dirnaksud pada
hurui a, dapat berupa:
1) rarnbt.;
2l rnarka;
3) arah kendaraan;dan
4) tanda-tanda lain yang telah disediakan.
rnenunjukan dan rnernbayar uang parkir kepada Petugas

Parkir pada saat rneninggalkan lokasi/ternpat parkir.

Bagian Ketiga
Larangan Bagr Pengernudi dan Pernilik Kendara"an

Pasal 59

Setiap pernilik dan/atam pengemudi kendaraan dilarang parkir di
setia.p lokasi/ternpat yang sebelurnrrya telah dipasangi rarnbu
atam rnarka bahwa pada ternpat tersebut telah dilarang parkir.

Pasal 6O

Setiap pernilik dan/atam pengernudi kendaraa"n dilarang parkir
berlapis pada fasilitas parkir di dalarn rLlang rnilik jalan yang

dipastikan akan rrrengganggu kelancaran pen ggunan j a1an.

Pasal 6l-

Dalarn keadaan tertentu dan/atau darurat penyelenggaraan
perparkiran dapat dilakukan pada rtlas jalan yang ditutup.

c.
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BAB
KETENTUAN SANKSI

Pasal 62

Pelanggararr ketentua.n sebagairnana dirnaksud dala.rn Pasa-l 59
dan Pasal 60, dilakukan tindakan penertiban dengan cara:

a. Penggernbosan ban kendaraan berrnotor
b. Mernindal.kan kendaraan pada ternpat yang telah disediakan

sebelurnnya oleh Dinas; dan/atau
c. Pernasangan gernbok (tt;heel ciarnpj pacia ro<ia kendaraan.

Pasal 63

( 1) Selain tindakan penertiban sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 62, ter}:adap pernilik kendaraan dapat dikenakan sanksi
denda adrninistratif.

(2)Besaran denda adrninistratif dikenakan sesuai dengan jenis
dan kelas kendaraan.

Pasai 65

(1) Setiap Penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan dalam Pasa1 14,

Pasal 2L, Pasal 24, Pasal 59, dan Pasal 6O dikenakan sanksi administratif
1-^*-, *^ .irt-r LrPa.

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

t2

Pasal 64

Besaran denda adrninistratif sebagaifilana dirnaksud dalarn Pasal

63, ditetapkan sebagai berikut:
a. sepeda rnotor atau sejenisnya sebesar Rp. 5O.OOO,OO (lirna

puluh ribu rupiah);
b. kendaraan roda trga atau sejenrsya sebesar Rp. 75.OO(),0()

(tujuh puluh lirna. ribu rupiakr);

c. kendaraan roda. ernpat atau sejenisnya sebesar Rp.

IOO.OOO,OO (seratr-s lirna puluh ribu rupiah);dan
d. kendaraan niaga/ angkutan atau sejenisnya sebesar Rp.

15O.OOO,OO (seratus lirna pulukr ribu rupiah).



c. penutupan tempatllokasi perparkiran; dan/atau

d. pencabutan izin.

(2) Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda administratif paling

banyak Rp. 5O.O0O.OO0,0O (iima puiuh juta rupiahi;

Pasal 66

setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57. dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran;

b. Denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);dan

c. Mengembalikan seluruh pendapatan uang parkir yang telah

dikumpulkannya.

Pasal 67

Segala penerimaan denda adrninistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal

64, pasal 65 dan pasal 66 merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke

kas daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Pe.mhina,an <la-n penga"wa,sa-n pen;relenggar'a"ka-n perparkira,n <1i1a-ksa-naka-n ole-h

Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan

urusan perhubungan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Segala pembiaya.a-n timhr.rl qia.lam Penyelengga.ra.a-n Perpa.rkira.n ya.ng menja.cli

tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.
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Pasal 7O

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pa.da" tanggal diundangkan.

Agar setiap orErng rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundErnga-n

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal lb AerrWt 2010

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal \) furrt.,r 2oIr,

R. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O NOMOR t}d

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HE

LL ,1
LLLI

NrP.19691226 200009 1 001
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
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