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AKHMAD BASRI YULIANTO, SH., M.Si 

Layanan parkir mempunyai peranan penting yaitu agar kendaraan tertata rapi. 
Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa 
nyaman. Parkir yang nyaman tentunya dapat membuat pemilik kendaraan bermotor 
dapat melakukan aktifitas dengan maksimal. Sebaliknya, jika sistem parkir yang tidak 
dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya terjadi 
kesemrawutan saat akan memasuki lokasi parkir yang membuat antrian menumpuk 
panjang. Resiko lain yang akan terjadi jika sistem parkir tidak dikelola dengan baik 
adalah resiko kehilangan, mengganggu estetika dan berpengaruh terhadap PAD. 

Portalisasi parkir di Pasar 17 Agustus diwujudkan dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi. Pengunjung maupun pedagang cukup menekan 
tombol di mesin di pintu masuk, kemudian secara otomatis barrier gate akan 
terbuka, dan mesin mengeluarkan print out tanda bukti sebagai pengganti kartu 
parkir. Tanda bukti yang telah diperoleh tersebut merupakan tanda bukti identitas 
kendaraan. Tanda bukti ini nanti akan dicocokkan oleh petugas ketika kendaraan akan 
keluar dari area parkir. Sistem portal yang akan dibangun juga dilengkapi dengan 
kamera CCTV yang berfungsi untuk membantu identifikasi kendaraan bermotor yang 
akan memasuki area parkir.  

Keberadaan portalisasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
sehingga dapat meminimalisir kebocoran retribusi parkir dan meningkatkan tata 
kelola parkir di Pasar 17 Agustus. Sistem portalisasi akan dilaksanakan secara 
bertahap dan dikembangkan secara berkelanjutan hingga nanti akan terkoneksi 
secara online sehingga transaksi yang terjadi akan langsung terkoneksi dengan server 
dan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
mengamanatkan bahwa pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan 
kualitas pengelolaan pasar rakyat dilakukan dalam bentuk yang salah 
satunya adalah implementasi manajemen pengelolaan yang profesional.  

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri seperti 
kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar 
sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, Selain itu juga manfaat pasar bagi 
masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, 
kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu 
lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena 
pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi 
yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat. 



Di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa pasar yang retribusi parkirnya 
dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan yaitu : 
 Pasar 17 Agustus ; 
 Pasar Kolpajung ; 
 Pasar Pasar Gurem ; 
 Pasar Sore (ke 4 pasar tersebut terletak di kecamatan Pamekasan) serta  
 Pasar Keppo (Kecamatan Larangan) ; 
 Pasar Palengaan (Kecamatan Palengaan) ; 
 Pasar Pakong (Kecamatan Pakong) ; 
 Pasar Waru (Kecamatan Waru). 

Kondisi pasar saat ini memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pedagang pasar 
yang kurang teratur, faktor keamanan yang lemah, penuh sesak, pengelolaan parkir 
yang kurang maksimal dan sejumlah alasan yang lainnya.. Prasarana dan sarana 
perdagangan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 
saat ini dinilai masih menggunakan sistem konvensional yang artinya masih 
mempunyai banyak kekurangan yang kurang sesuai dengan perkembangan yang 
saat ini terjadi. 

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan saat ini adalah pengelolaan parkir 
yang ada di Pasar 17 Agustus. Pengelolaan perparkiran yang belum tertata dengan 
rapi, pemberian karcis parkir yang seadanya serta sistem pelaporan yang masih 
manual. Hal inidapat mengakibatkan terjadi kebocoran retribusi yang berdampak 
pada penerimaan pendapatan daerah. 

Layanan parkir mempunyai peranan penting yaitu agar kendaraan tertata rapi. 
Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan 
merasa nyaman. Parkir yang nyaman tentunya dapat membuat pemilik kendaraan 
bermotor dapat melakukan aktifitas dengan maksimal. Sebaliknya, jika sistem 
parkir yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah 
diantaranya terjadi kesemrawutan saat akan memasuki lokasi parkir yang membuat 
antrian menumpuk panjang. Resiko lain yang akan terjadi jika sistem parkir tidak 
dikelola dengan baik adalah resiko kehilangan, mengganggu estetika dan 
berpengaruh terhadap PAD 

Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka dampak yang akan terjadi adalah 
menurunnya kualitas Pasar yang akan secara langsung berdampak pada geliat 
perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Banyak masyarakat yang berprofesi 
sebagai penjual akan kesulitan menjual barang dagangannya dikarenakan para 
pembeli yang lama-kelamaan akan berpaling dikarenakan suasana pasar yang 
kurang nyaman dan aman untuk berbelanja. 



Solusi inovasi yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan 
perparkiran tersebut adalah melaksanakan pengembangan sistem 
perparkiran pada pasar-pasar di Kabupaten Pamekasan diawali dengan 
menerapkan portalisasi dalam pengelolaan parkir di Pasar 17 Agustus, dari 8 
(delapan) pasar yang ada. Dengan adanya portalisasi ini, kendaraan yang 
masuk area parkir akan dilayani oleh mesin otomatis yang dilengkapi dengan 
sensor dan CCTV. Seluruh transaksi yang terjadi akan terekam dan dilaporkan 
sesuai dengan jumlah transaksi untuk kemudian menjadi salah satu upaya 
dalam meningkatkan pendapatan daerah. 

Pengembangan sistem perparkiran dilaksanakan melalui portalisasi 
pasar yang akan dilakukan secara bertahap, adapun sebagai pilot project 
yang akan dilaksanakan pada jangka pendek mengambil lokus di Pasar 17 
Agustus. 

Portalisasi parkir di Pasar 17 Agustus diwujudkan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengunjung maupun 
pedagang cukup menekan tombol di mesin di pintu masuk, kemudian secara 
otomatis barrier gate akan terbuka, dan mesin mengeluarkan print out tanda 
bukti sebagai pengganti kartu parkir. Tanda bukti yang telah diperoleh 
tersebut merupakan tanda bukti identitas kendaraan. Tanda bukti ini nanti 
akan dicocokkan oleh petugas ketika kendaraan akan keluar dari area parkir. 
Sistem portal yang akan dibangun juga dilengkapi dengan kamera CCTV yang 
berfungsi untuk membantu identifikasi kendaraan bermotor yang akan 
memasuki area parkir.  

Keberadaan portalisasi ini dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas sehingga dapat meminimalisir kebocoran retribusi parkir dan 
meningkatkan tata kelola parkir di Pasar 17 Agustus. Sistem portalisasi akan 
dilaksanakan secara bertahap dan dikembangkan secara berkelanjutan 
hingga nanti akan terkoneksi secara online sehingga transaksi yang terjadi 
akan langsung terkoneksi dengan server dan terkoneksi dengan Dinas 
Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 

Harapan yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya pengelolaan 
perparkiran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta 
memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD, menjadi salah satu faktor 
pendukung peningkatan pelayanan publik khususnya dalam rangka 
memberikan fasilitasi terhadap proses perdagangan di Kabupaten 
Pamekasan. 
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Area Perubahan dalam 
proyek perubahan ini 
adalah pelayanan 
perparkiran yang ada di 
pasar-pasar lingkup 
Kabupaten Pamekasan. 
Pengembangan 
perparkiran ini 
diharapkan dapat 
mempermudah 
pengelolaan parkir, 
peningkatan pelayanan 
publik serta 
memberikan kontribusi 
terhadap penerimaan 
PAD Kabupaten 
Pamekasan.  Fo
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Proyek Perubahan yang 
hendak dilaksanakan yaitu 
dengan melakukan 
portalisasi terhadap pasar 
17 Agustus pada jangka 
pendek, kemudian secara 
bertahap pada jangka 
menengah dan panjang 
akan dilaksanakan 
pengembangan di pasar-
pasar lainnya di 
Kabupaten Pamekasan 
dan dilanjutkan dengan 
melaksanakan 
pengembangan sistem 
perparkiran secara online 
dan terintegrasi dengan 
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan 
Daerah. 



• Terwujudnya portalisasi parkir di Pasar 17 
Agustus 

• Terwujudnya penataan perparkiran yang 
lebih representatif 

Jangka Pendek ( 2 bulan ) 

• Meningkatkan jumlah Pasar yang 
menerapkan sistem portalisasi  

• Meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan parkir di 
Kabupaten Pamekasan 

• Monitoring dan evaluasi. 

Jangka Menengah ( 1 – 2 tahun ) 

• Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor 
retribusi  

• Pengembangan sistem perparkiran yang 
terintegrasi secara online dan terintegrasi 
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah 

• Monitoring dan evaluasi 

Jangka Panjang ( 2 – 3 tahun ) 

Tujuan umum proyek perubahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik, khususnya dalam bidang perparkiran serta meningkatkan penerimaan PAD 
Kabupaten Pamekasan dari sisi retribusi parkir. Sedangkan sesuai dengan tahapan 

proyek perubahan, maka terdapat tiga penentuan tujuan ditinjau dari jangka 
pendek, menengah dan panjang sebagai berikut : 



Secara internal : 

• Meningkatkan tata kelola 
parkir di Pasar; 

• Meningkatkan pelayanan 
perparkiran kepada 
masyarakat; 

• Meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi 
pengelolaan parkir berbasis 
elektronik; 

• Menciptakan penataan 
prasarana sarana pasar yang 
berdaya saing. 

Secara eksternal : 

• Memberi rasa nyaman 
kepada pengunjung Pasar 
dalam memarkir kendaraan 
di Pasar; 

• Mempermudah 
pengintegrasian retribusi 
parkir dengan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah  

• Meningkatkan 
perekonomian masyarakat; 

• Meningkatkan suasana pasar 
yang bersih, tertata dengan 
baik dan representatif; 

• Meningkatkan PAD dari 
sektor retribusi parkir. 

Manfaat umum yang diperoleh dari proyek perubahan adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan tansapransi 
pengelolaan perparkiran sehingga dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap PAD Kabupaten Pamekasan., hal ini sesuai dengan Visi 
Kabupaten Pamekasan 2018-2023 yaitu “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, 
Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama”.  
Selain itu secara khusus manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan ini 
terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal 
seperti dijelaskan sebagai berikut: 



• Terlaksananya koordinasi dengan 
stakeholder 

• Terbentuknya Tim Efektif 

• Terwujudnya regulasi penerapan 
Portalisasi Pasar 

• Terwujudnya portalisasi Pasar 17 
Agustus 

• Terwujudnya monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan portalisasi Pasar 17 
Agustus. 

OUTPUT 

• Meningkatkan jumlah Pasar yang 
menerapkan sistem portalisasi  

• Meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan parkir di 
Kabupaten Pamekasan 

• Meningkatnya penerimaan PAD  

• Terwujudnya sistem perparkiran 
secara online. 

• Monitoring dan evaluasi 

OUTCOME 



PROSES BISNIS ALUR PELAYANAN 

PORTALISASI PASAR PAMEKASAN 



 Pengelola Pasar 

 Pedagang Pasar 

 Sekretaris Daerah 

 Badan Pengelolaan 

Keuangan dan 

Pendapatan Daerah 

 Staf Dinas 

 Masyarakiat 

(Pembeli) 

 Sekretaris Dinas 

 Kepala Bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan 

Jalan 

 Kepala Bidang Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 Kepala Bidang Sarana, 

Prasarana dan 

Pengendalian Sumber 

Daya Perhubungan 

 Para Kepala Seksi 

 Juru Parkir 

Tinggi 

Y Pengaruh 

X Kepentingan 

Tinggi Rendah 

+ - + + 

- + - - 

Maping Pengaruh dan 
kepentingan Stakeholders 



STRATEGI MARKETING 

PRODUCT PLACE 

PROMOTION PRICE 

Pengembangan Sistem Perparkiran 
untuk meningkatkan pelayanan dan 
PAD, merupakan suatu sistem elektronik 
yang diterapkan pada pengelolaan 
perparkiran dengan tujuan agar dalam 
pelaksanaannya sistem parkir yang pada 
awalnya masih menggunakan sistem 
manual menjadi sistem digital 
(elektronik) 

Sistem perparkiran melalui 
potalisasi dilaksanakan di pasar 
lingkup Kabupaten Pamekasan, 
tepatnya di area parkir baik roda 
dua maupun roda empat secara 
bertahap. Portalisasi area parkir 
dapat mengurangi terjadi human 
error dan dari sisi pengelolaannya 
dapat lebih transparan dan 
akuntabel 

Implementasi Sistem perparkiran 
untuk meningkatkan pelayanan 
dan PAD di Kabupaten Pamekasan 
membutuhkan sarana dan 
prasarana, anggaran, dan sumber 
daya manusia 

• Sasaran informasi adalah pada 
pengelola pasar, para pedagang, dan 
pembeli, yang memanfaatkan sarana 
dan prasarana parkir di Pasar.  

• Desain logo Portalisasi Pasar 



Konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

Melaksanakan 
koordinasi internal  

Membentuk Tim 
Efektif 

Melaksanakan rapat 
koordinasi dengan Tim 

Efektif 

Melaksanakan 
koordinasi eksternal 

Menyiapkan regulasi 
penerapan Portalisasi 

Pasar 

Melaksanakan 
sosialisasi 

Mewujudkan sarana 
dan prasarana untuk 
kebutuhan portalisasi 

Pasar 17 Agustus 

Implementasi 
portalisasi pada Pasar 

17 Agustus 

Melaksanakan 
monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 
portalisasi Pasar 17 

Agustus 

Dalam melaksanakan proyek perubahan perlu dilakukan 
tahapan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan guna 

tercapainya tujuan proyek perubahan sebagai berikut : 



Konsultasi dengan Mentor dan Coach 

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan proyek perubahan adalah melaksanakan 
konsultasi dengan Mentor dan Coach. Konsultasi dengan Coach dilaksanakan di 
BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi isu/permasalahan yang terjadi 
dan kemudian merumuskannya menjadi sebuah inovasi. 
Kepada Coach, kami menyampaikan bahwa terkait dengan isu yang berkembang saat 
ini adalah mengenai pengelolaan parkir yang perlu mendapat pembenahan. Kondisi 
ini akan mengakibatkan kebocoran retribusi sehingga nantinya akan berdampak pada 
penerimaan pendapatan daerah.  
Berdasarkan kondisi tersebut, maka solusi / inovasi yang akan dilaksanakan adalah 
dengan memelaksanakan pengembangan sistem perparkiran pada pasar-pasar di 
Kabupaten Pamekasan diawali dengan menerapkan portalisasi dalam pengelolaan 
parkir di Pasar 17 Agustus, dari 8 (delapan) pasar yang ada. Dengan adanya portalisasi 
ini, kendaraan yang masuk area parkir akan dilayani oleh mesin otomatis yang 
dilengkapi dengan sensor dan CCTV. Seluruh transaksi yang terjadi akan terekam dan 
dilaporkan sesuai dengan jumlah transaksi untuk kemudian menjadi salah satu upaya 
dalam meningkatkan pendapatan daerah. 
Setelah mendapat persetujuan dari Coach, maka kami segera menghadap Mentor 
untuk mengkonsultasikan hasil bimbingan dari Coach untuk memperoleh 
persetujuan. Setelah mendapat pemaparan dari kami, maka Mentor memberikan 
arahan bahwa inovasi tersebut dapat dilanjutkan untuk menjawab permasalahan 
yang ada 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya dukungan penuh dari Coach 
dan Mentor terhadap pelaksanaan inovasi proyek perubahan “Pengembangan Sistem 
Perparkiran Untuk Meningkatkan Pelayanan dan PAD”. Dengan dilaksanakannya 
proyek perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan penataan parkir dan 
meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan 



Melaksanakan koordinasi internal  
Koordinasi internal dilaksanakan pada 
tanggal 12 April 2022 di ruang 
Sekrertariat Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pamekasan. Rapat dipimpin 
oleh Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pamekasan selaku project 
leader dengan dihadiri oleh segenap 
stakeholder internal. 
Dalam rapat ini, dijelaskan tentang 
latar belakang permasalahan yang 
terjadi saat ini bahwa kondisi 
perparkiran di pasar 17 Agustus perlu 
dilakukan penatakelolaan dengan 
menerapkan teknologi informasi dan 
komunikasi. Kondisi perparkiran yang 
tidak terkelola dengan baik akan 
mengakibatkan berbagai permasalahan 
diantaranya adalah terkait dengan 
kerapian, faktor keamanan yang lemah 
serta kebocoran retribusi.  
untuk menjawab kondisi tersebut, 
gagasan perubahan yang akan 
dilaksanakan adalah dengan 
melakukan transformasi perparkiran 
yang awalnya menggunakan sistem 
manual akan berubah menjadi sistem 
digital (elektronik). Untuk itu, 
diharapkan adanya partisipasi dari 
internal Dinas Perhubungan untuk 
mensukseskan proyekperubahan ini. 
Hasil yang diperoleh dari pelaksanan 
kegiatan ini adalah diperolehnya 
dukungan penuh dari stakeholder 
internal terhadap pelaksanaan proyek 
perubahan. 



Membentuk Tim Efektif 

Pembentukan Tim diawali dengan rapat pada tanggal 18 April 2022 di Ruang 
Pertemuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Rapat ini bertujuan untuk 
menjelaskan tentang perlunya sebuah Tim yang dibentuk untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tahapan perubahan. 
Berdsarkan pembahasan, diperoleh kesepakatan tentang nama-nama dan struktur 
Tim untuk selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan SK Kepala Dinas 
Perhubungan.  
Kemudian untuk keperluan proyek perubahan diharapkan nantinya tim yang telah 
terbentuk segera mengumpulkan data-data perparkiran pada tahun 2021 untuk 
menjadi data awal dalam melakukan proyek perubahan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya Keputusan Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pamekasan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan 
Tim Efektif Proyek Perubahan Pengembangan Sistem Perparkiran untuk 
Meningkatkan pelayanan dan PAD yang terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Regulasi, Tim 
Sarana dan Prasarana, Tim Sosialisasi, Tim Portalisasi serta Tim Monitoring dan 
Evaluasi 



Melaksanakan rapat koordinasi 
dengan Tim Efektif 

Setelah Tim terbentuk, maka pada tanggal 5 Mei 2022 dilaksanakan rapat koordinasi 
bersama dengan anggota Tim Efektif untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan 
motivasi kepada anggota Tim agar melaksanakan proyek perubahan dari awal sampai 
dengan akhir tahapan. 
Kepada anggota Tim dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai Tim serta 
mengingatkan bahwa tim akan bertugas untuk mewujudkan tahapan perubahan 
sebagaimana telah dirumuskan pada tahap jangka pendek, menengah dan panjang.  
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pemahaman dari seluruh anggota Tim 
Proyek Perubahan tentang tugas selaku anggota Tim dan pemahama tentang 
tahapan-tahapan perubahan yang perlu dilakukan pada jangka pendek,menengah 
dan panjang 



Melaksanakan koordinasi eksternal 

Koordinasi eksternal dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022 di ruang pertemuan Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Tujuan dilaksanakannya koordinasi ini adalah 
untuk memberikan penjelasan serta sosialisasi proyek perubahan yang akan 
dilaksanakan dengan harapan agar dapat terwujud sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
Kepada peserta rapat dijelaskan mengenai kondisi eksisting perparkiran pada Pasar 
17 Agustus yang masih belum tertata dengan baik, kondisi tersebut juga terjadi di 
pasar-pasar lainnya di Kabupaten Pamekasan sehingga berpotensi mengakibatkan 
kebocoran retribusi. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut akan 
dilakukan portalisasi pada Pasar 17 Agustus yang nantinya akan dilaksanakan juga 
pada Pasar-pasar lainnya. Oleh karena itu diharapkan adanya dukungan dari 
stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam proyek perubahan tersebut. 
Secara umum, dari petugas Lalin, Pengelola Pasar dan Juru Parkir, semua menyetujui 
dan mendukung pelaksanaan proyek perubahan dan berharap agar dalam 
implementasinya nanti dapat lebih transparan dan memudahkan pengelolaan 
perparkiran, utamanya di Pasar 17 Agustus lebih-lebih pada Pasar lainnya di 
Kabupaten Pamekasan 



Menyiapkan regulasi penerapan 
Portalisasi Pasar 

Untuk memberikan kejelasan tentang proses dan pelayanan, maka perlu disiapkan 
regulasi penerapan portalisasi pasar yang disusun pada tanggal 11 Mei 2022 di Ruang 
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. 
Dalam rapat dilakukan pembahasan tentang teknis pelaksanaan portapisasi pasar dan 
diperoleh kesimpulan hasil rapat diantaranya adalah bahwa untuk biaya tarif roda dua 
sebesar 1000 dan roda empat sebesar 2.000. kemudian terkait dengan sistem, 
mekanisme dan prosedur diperoleh kesepakatan sebagai berikut : 
• Permohonan kertas thermal kepada Bendahara Barang (Kasi Angkutan Orang dan 

Barang) 
• Penyerahan Kertas thermal kepada koordinator sesuai kebutuhan 
• Penyerahan keras thermal (barcode/resi) kepada pengguna jasa layanan parkir 
• Penarikan retribusi parkir, mencocokkan Barcode (res9) dan menyobek barcode 

(resi) 
• Petugas parkir menyetor hasil retribusi parkir kepada koordinator parkir 
• Koordinator parkir menyetor hasil penarikan retribusi kepada bendahara 

penerimaan 
• Bendahara penerimaan menyetor ke Kasda melalui Bank Jatim. 



Melaksanakan sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 
dengan maksud untuk memberikan 
pemahaman tentang sistem 
portalisasi yang akan dilaksanakan 
agar nantinya dalam 
mengimplementasikan proyek 
perubahan dapat berjalan dengan 
optimal. Kegiatan sosialisasi 
dilaksanakan oleh project leader 
bersama dengan anggota Tim Efektif 
denan memanfaatkan sarana dan 
prasarana yang ada. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah telaksananya kegiatan 
sosialisasi dan diperolehnya 
pemahaman tentang portalisasi 
pasar 17 Agustus dan dipahami 
pentingnya mewujudkan 
akuntabilitas dalam pengelolaan 
parkir untuk mencegah terjadinya 
kebocoran retribusi 



Mewujudkan sarana dan prasarana untuk 
kebutuhan portalisasi Pasar 17 Agustus 

Keberadaan sarana dan prasarana 
sangat menentukan keberhasilan 
portalisasi parkir. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 
2022 di ruang Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten 
Pamekasan 
Dalam kegiatan ini disampaikan 
mengenai sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk membuat 
sistem portal. Adapun sarana dan 
prasarana saat ini telah terpasang 
dan siap untuk digunakan, akan 
tetapi ada beberapa hal yang perlu 
dibahas dalam rapat, terutama 
untuk penjagaan aset, petugas dan 
CCTV. 
Kemudian dari pembahasan rapat 
diperoleh beberapa point dalam 
poralisasi pasar, diantaranya 
adalah : 
• Sarana dan prasarana 

portalisasi yang saat ini sudah 
selesai dibangun 

• Perlu dilaksanakan uji coba 
terhadap penggunaan alat 

• Terpenuhinya sarana 
pendukung lainnya 

• Demi keamanan asset 
dipandang perlu dilakukan 
penjagaan dengan 
menempatkan petugas secara 
bergiliran, tidak cukup dengan 
CCTV 

• Maintenance atau 
pemeliharaan terhadap sarana 
dan prasarana selama masa 
pemeliharaan menjadi 
tanggungjawab pelaksana 



Implementasi portalisasi pada Pasar 
17 Agustus 

Kegiatan portalisasi segera 
dilaksanakan setelah dilakukan 
pembangunan sarana dan 
prasarana. Adapun dalam 
mewujudkan implementasi 
tersebut petugas memegang 
peranan yang sangat signifikan 
untuk melakukan pengelolaan dan 
penertiban parkir di Pasar 17 
Agustus. Banyak diantara 
masyarakat yang sudah memahami 
cara kerja portal, akan tetapi masih 
ada juga masyarakat yang masih 
asing dengan keberadaan portal 
tersebut. 
Secara umum, kegiatan portalisasi 
berjalan dengan lancar, sistem 
manual yang dulu digunakan saat 
ini sudah ditransformasikan 
menjadi sistem digital yang lebih 
akuntabel sehingga menutup celah 
terjadinya kebocoran retribusi 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah terlaksananya 
implementasi portalisasi di Pasar 
17 Agustus dengan lancar dan 
tertib, akan tetapi demi alasan 
keamanan, disarankan agar 
dilakukan penjagaan secara 
bergiliran, tidak cukup hanya 
mengandalkan CCTV. 



Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan portalisasi Pasar 17 Agustus 

Kegiatan monitoring dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 di ruang Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas 
Perhubungan dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait dengan proyek 
perubahan. dalam rapat, disampaikan beberapa hal mengenai portalisasi yang telah 
dilaksanakan, diantarnaya adalah bahwa realisasi pada Bulan Mei 2021 sebesar 
330.039.000 (60,71%) sedangkan realisasi pada bulan Mei 2022 sebesar 377.606.000 
(69,46%). Dari perbandingan realisasi tersebut, diketahui terdapat peningkatan 
sebesar 47.567.000 (8,75%). 
Kemudian berkeaan dengan pelaksanaan portalisasi, disampaikan beberapa hal 
sebagai berikut : 
• Penerapan sistem perparkiran dengan berbasis IT telah 

diimplementasikan/diterapkan yang mengakibatkan pengelolaannya menjadi 
lebih teratur 

• Tidak terjadi antrian sebagaimana sistem manual 
• Meningkatnya keamanan kendaraan yang masuk ke tempat parkir 
• Terjadi kenaikan retribusi parkir dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2021 
• Koordinsi dengan Disperindag dan BPKAD perlu dilakukan lebih intensif 
Dalam rapat juga diperoleh saran/masukan dari angota Tim Efektif sebagai berikut : 
• Masih terjadi aktivitas pedagang tidak pada tempatnya (di atas trotoar) di  depan 

pintu masuk tempat parkir, sehingga sangat mengganggu pengguna layanan 
untuk masuk ke tempat parkir 

• Perlu koordinasi intensif dengan pengelola pasar agar memberikan pembinaan 
kepada para penjual untuk berjualan di tempat yang telah disediakan 

• Perlu penambahan sarana pendukung lainnya seperti penambahan dan 
peninggian pagar pembatas 
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NO TAHAP UTAMA WAKTU OUTPUT 

  JANGKA MENENGAH     

1.   Meningkatkan Pasar yang 

menerapkan sistem portalisasi 

Juli 2022 s.d Juni 

2023 

Portalisasi di 

seluruh Pasar 

Kabupaten 

Pamekasan 

1.   Meningkatkan penataan parkir 

secara representatif 

Juli 2022 s.d Juni 

2023 

Parkir yang nyaman, 

aman dan 

representatif 

1.   Monitoring dan evaluasi Juli 2022 s.d Juni 

2023 

Rapat kerja 

monitoring dan 

evaluasi 

  JANGKA PANJANG     

1.   Pengembangan integritas dan 

koordinasi dengan Dinas/OPD 

terkait dalam mewujudkan 

sistem perparkiran secara 

online dan terintegrasi 

Tahun 2023-

2025 

Sistem perparkiran 

berbasis online dan 

terintegrasi  

1.   Pengembangan sistem online 

dalam mengelola retribusi 

parkir 

Tahun 2023-

2025 

Sistem online 

pengelolaan 

retribusi parkir 

1.   Monitoring dan evaluasi Tahun 2023-

2025 

Rapat Monev 

Keberlanjutan Proyek 
Perubahan 



Pengembangan system portalisasi pasar mengubah sistem manual 
menjadi digital yang mempunyai keunggulan dalam transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan perparkiran di Pasar 17 Agustus. Dengan 
diterapkannya digitalisasi sistem perparkiran diharapkan dapat menutup 
celah kebocoran retribusi sehingga berakibat pada peningkatan PAD 
Kabupaten Pamekasan. 
Simpulan dari pelaksanaan proyek perubahan diantaranya sebagai 
berikut : 
1. Implementasi tahap jangka pendek pada proyek perubahan telah 

berhasil dilaksanakan dengan capaian sebesar 100%.  
2. realisasi pada Bulan Mei 2021 sebesar 330.039.000 (60,71%) 

sedangkan realisasi pada bulan Mei 2022 sebesar 377.606.000 
(69,46%). Dari perbandingan realisasi tersebut, diketahui terdapat 
peningkatan sebesar 47.567.000 (8,75%). 

3. Portalisasi parkir dengan menggunakan sistem digital (elektronik) 
meningkatkan pengelolaan perparkiran yang dulunya masih rentan 
terjadinya kebocoran retribusi. Melalui portalisasi pasar, 
pengeloalannya menjadi lebih sederhana dan menutup potensi 
kebocoran anggaran. 

4. Terwujudnya SOP Parkir Khusus System Portalisasi Pasar 17 Agustus.  
5. Sistem portalisasi akan dilaksanakan secara bertahap dan 

dikembangkan secara berkelanjutan hingga nanti akan terkoneksi 
secara online sehingga transaksi yang terjadi akan langsung 
terkoneksi dengan server dan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan 
dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 

6. Kendala yang ditemui dalam impementasi perparkiran adalah masih 
terdapat pedagang yang berjualan di depan area portal sehingga 
mengganggu pengunjung yang akan parkir. 

  



Sosialisasi dan 
pembinaan 

kepada 
pedagang yang 

berjualan di 
depan portal 

untuk menjual 
barang 

dagangan di 
tempat yang 

telah disediakan 

Penambahan 
petugas jaga 

secara bergiliran 
untuk 

mengamankan 
aset (portal 

pasar 
elektronik) 

Peninggian 
pagar pembatas 

parkir 

Monitoring dan 
evaluasi berkala 



PORTALISASI PASAR PAMEKASAN 


