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RINGKASAN PROPOSAL

Kegiatan parkir kendaraan menjadi salah satu hal kecil namun cukup sering menjadi suatu masalah, terutama
jika menyangkut dengan kemacetan dan kesemrawutan lalulintas. Kegiatan parkir terutama yang berada di
badan jalan sangat berdampak terhadap kinerja lalulintas, masalah ini sering terjadi terutama di CBD (Central
Bussines District),yaitu pusat kegiatan masyarakat di perkotaan. Banyaknya kendaraan yang memarkirkan
kendaraan di badan jalan menimbulkan hambatan samping yang tinggi, tentunya mengurangi kapasitas jalan.

Di Pasar Gede Kota Surakarta kegiatan parkir terdapat di badan jalan dikarenakan tidak adanya parkir Off
Street. Fungsi trotoar yang seharusnya dibuat untuk memfasilitasi para pejalan kaki digunakan untuk parkir
sehingga fungsinya hilang dan membahayakan para pejalan kaki yang lalu lalang di sekitar pasar.

Untuk penataan parkir di kawasan Pasar Gede Kota Surakarta, Dinas Perhubungan kota Surakarta
Meluncurkan LAVATAR (Layanan Valet Parkir),yaitu layanan parkir yang ditujukan kepada pengguna jasa
parkir dengan system kiss and go yaitu meninggalkan kendaraan di pos valet parkir dan dipasrahkan kepada
petugas parkir untuk diparkirkan di lahan parkir. Begitupun pada saat pengambilan kendaraan hanya menuju
pos valet lalu pengguna jasa parkir dapat pergi menggunakan kendaraannya yang telah di ambil oleh petugas
parkir dari lahan parkir di kawasan ini.

Dinas Perhubungan sudah melakukan kiat-kiat dalam penerapan ini antara lain :

Bekerjasama dengan pengelola dan petugas parkir untuk melayani masyarakat pengguna jasa parkir untuk
menggunakan layanan valet parkir

1. Melakukan Sosialisasi di forum pertemuan di Kota Surakarta

2.Memberikan Edukasi di lapangan kepada masyarakat tentang penerapan valet parkir di Pasar Gede

3. Menyiarkan di media social elektronik, surat kabar, dll tentang valet parkir

4. Melakukan patrol harian di kawasan Pasar Gede guna melakukan pengawan di area larangan parkir
dan pelaksanaan valet parkir ini.

Kegiatan Valet Parkir yang sudah berjalan penerapanya di Kota Surakarta dapat dilihat pada link berikut
youtube ini:

https://www.youtube.com/watch?v=U4zOoRB9Ess

https://www.youtube.com/watch?v=MtTNqY1BIfo

https://www.youtube.com/watch?v=s2nm4KPM6aw

https://www.youtube.com/watch?v=FRJra6yrAAI
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kegiatan parkir kendaraan menjadi salah satu hal kecil namun cukup sering menjadi suatu masalah, terutama
jika menyangkut dengan kemacetan dan kesemrawutan lalulintas. Adanya kegiatan parkir disebabkan oleh
pergerakan orang maupun barang menuju tata guna lahan di sekitar area parkir.

Kegiatan parkir terutama yang berada di badan jalan sangat berdampak terhadap kinerja lalulintas, masalah
ini sering terjadi terutama di CBD (Central Biussines District),yaitu pusat kegiatan masyarakat di perkotaan.
Banyaknya kendaraan yang memarkirkan kendaraan di badan jalan menimbulkan hambatan samping yang
tinggi, tentunya mengurangi kapasitas jalan

Di Pasar Gede Kota Surakarta kegiatan parkir terdapat di badan jalan dikarenakan tidak adanya parkir Off
Street, Gedung Parkir maupun pelataran parkir yang memadai untuk masyarakat maupun pelaku usaha
memarkirkan kendaraan di sekitar Pasar Gede. Permasalahan lain yang timbul adalah fungsi trotoar yang
seharusnya dibuat untuk memfasilitasi para pejalan kaki digunakan untuk  parkir sehingga fungsi tersebut
hilang dan membahayakan para pejalan kaki yang lalu lalang di sekitar pasar.

Dengan adanya kegiatan parkir yang semrawut, tentunya sangat mengurangi estetika di kawasan pasar
gedhe, yang notabene lokasi ini berada di titik nol Kota Surakarta, maka dari itu Pemerintah Kota Surakarta
melalui Dinas Perhubungan memberikan beberapa treatment untuk melakukan penataan di kawasan ini.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Untuk penataan parkir di kawasan Pasar Gede Kota Surakarta, Dinas Perhubungan kota Surakarta
meluncurkan LAVATAR (Layanan Valet Parkir)

Valet Parkir seperti halnya di Mall, Hotel maupun kawasan bangunan modern yaitu layanan parkir yang
ditujukan kepada pengguna jasa parkir dengan system kiss and go yaitu meninggalkan kendaraan di pos
valet parkir dan dipasrahkan kepada petugas parkir untuk diparkirkan di lahan parkir. Begitupun pada saat
pengambilan kendaraan hanya menuju pos valet lalu pengguna jasa parkir dapat pergi menggunakan
kendaraannya yang telah di ambil oleh petugas parkir dari lahan parkir di kawasan ini.

Valet parkir di terapkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di Kota Surakarta. Dengan sasaran
pusat-pusat kegiatan yang tidak memungkinkan adanya lahan off street tentunya dengan kondisi eksisting di
badan jalan yang menurunkan kinerja lalulintas. Dinas Perhubungan sudah melakukan kiat-kiat dalam
penerapan ini antara lain:

1.Bekerjasama dengan pengelola dan petugas parkir untuk melayani masyarakat pengguna jasa parkir untuk
menggunakan layanan valet parkir

2.Melakukan Sosialisasi di forum pertemuan di Kota Surakarta

3.Memberikan Edukasi di lapangan kepada masyarakat tentang penerapan valet parkir di Pasar Gede

4.Menyiarkan di media social elektronik, surat kabar, dll tentang valet parkir

5.Melakukan patrol harian di kawasan Pasar Gede guna melakukan pengawan di area larangan parkir dan
pelaksanaan valet parkir ini.

Penerapan valet parkir memiliki dampak yang lebih baik antara lain :

Bagi Regulator :

1.Dapat memberikan layanan parkir yang praktis kepada masyarakat

2.Meminimalisir adanya pelanggaran kendaraan yang parkir di area larangan parkir

Bagi Operator    :

1.Petugas Parkir lebih mudah dalam melakukan pelayanan

2.Petugas Parkir dapat lebih intensif mengawasi kendaraan yang parkir pada penerapan kebijakan ini

Bagi Masyarakat :

Layanan yang baik dan tentunya suatu hal yang baru, jika di pasar tradisional pun masyarakat merasa sangat
nyaman dengan layanan seperti di hotel maupun mall yang notabene valet parkir adalah layanan VIP.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Penerapan Valet parkir di pasar tradisional merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia, maka dari itu
sering menjadi daya tarik masyarakat Kota Surakarta maupun wisatawan luar kota untuk berkunjung di Pasar
Gede karena memang lebih nyaman dengan menggunakan layanan Valet Parkir.

Penataan parkir di badan jalan kawasan Pasar Gede dengan menggunakan layanan ini tidak menghilangkan
mata pencaharian para pengelola dan petugas parkir, terlebih mereka lebih tertata dan optimal dalam
melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

 

NO             KEGIATAN            PELAKSANA   WAKTU             OUTPUT METODE BIAYA

 1           Perencanaan

  A.
Melakukan Koordinasi
dengan Stakeholders
terkait

 Ka. Dishub 10/10/2017            Dukungan A. Rapat  

    Sekretaris    B. Diskusi  

    KabidPerparkiran       

    KasieParkirUmum&Khusus       

    KasiePengendaliandanOperasional      

    Staf       

    PengelolaParkir       

    Petugas Valet Parkir       

  B.
 Membuat SK Tim
  Valet Parkir

 Kadishub 10/11/2017  Tersedianya SK Tim    

    Sekretaris       

  C.
 Penyusunan SOP
  Valet

 Kadishub 10/12/2017
 Standar Operasional
  Prosedur

Analisis  

    KabidPerparkiran       

    KasieParkirUmumdanKhusus       

    KasiePengendaliandanoperasional       

  D. MengadakanPeralatan PanitiaPengadaan  23-10-2017  A.  Booth Valet CSR  

    Swasta   B.  Alat Komunikasi    

  E.
 Mensosialisasikan
dan 
 UjiCoba

 KabidPerparkiran
 01-11-2017 
   s/d 
  30-11-2017

 PemahamanMasyarakatPenyuluhan  

    KasieParkirUmum&Khusus       

    KasiePengendaliandanOperasional      

    Staf       

 2  PELAKSANAAN

  Launching Valet Parkir  Stakeholders Terkait 12/12/2017
Pelayanan Parkir Sistem
Antar jemput kendaraan/
Kiss & Go (Valet Parkir)

 Praktek  

    Operator       

 3  PENGAWASAN

 
 Melakukan Pengawasan 
 Pelayanan  Valet Parkir

 Kasie Parkir Umum dan Khusus
  Setiap
  Bulan

  Laporan Observasi  
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 Kasie Pengendalian dan
 Operasional

      

    Staf       

 4  EVALUASI

 
 Mengevaluasi Kegiatan
 Valet Parkir

 Kabid perparkiran 27-12-2017  Laporan Observasi  
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

Dalam pelaksanaan penerapan Valet Parkir dikawasan Pasar Gede ini melibatkan beberapa stakeholders
antara lain :

Pemerintah Kota Surakarta

Sebagai Regulator pada pelayanan public ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam
penerapan kebijakan.

Pengelola dan Petugas Parkir

Sebagai Operator pelaksanaan pelayanan publik
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Untuk sumber daya keuangan pada penerapan layanan valet parkir ini di biayai oleh APBD terkait
penyediaan infrastruktur, seragam khusus petugas parkirdan alat komunikasi yang digunakan untuk
operasional layanan valet parkir.

sumber daya manusia pada layanan valet parkir di laksanakan oleh pengelola dan petugas parkir eksisting
yang ada di ruas jalan urip sumoharjo (depan pasar gede) yang terkena dampak penataan parkir.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Penerapan LAVATAR (Layanan Valet Parkir) ini diharapkan memiliki output/ hasil bagi seluruh masyarakat di
kota Surakarta, berikut output dari pelayanan public LAVATAR :

Masyarkat merasa lebih nyaman dengan adanya valet parkir karena bersifat praktis.

Pengawasan kendaraan oleh petugas parkir lebih optimal

Petugas Parkir tidak kehilangan pekerjaan walaupun area parkir di Jalan Urip Sumoharjo (Barat Pasar Gede)
di berlakukan larangan

Mengurangi tingkat stress masyarakat karena lokasi parkir yang semrawut dan kegiatan parkir (memarkirkan
/ mengeluarkan kendaraan) yang memakan waktu lebih lama
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Dalam melaksanakan penerapan valet parkir ini pemerintah selaku regulator mengevaluasi kebijakan yang
sudah terlaksan dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, sarana dan prasarana dan SDM Pengelola
serta Petugas parkir

2. Melakukan pembinaan terhadap operator untuk mengevaluasi program yang telah dibuat

3. Melakukan pembenahan apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

 



Kendala dan Solusi LAVATAR (Layanan Valet Parkir Kota Surakarta)

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 13 Dicetak tanggal: 28-03-2018

KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Kendala :

Kendala yang dihadapi pada penerapan Layanan Valet Parkir ini adalah belum adanya lokasi khusus untuk
pengendapan kendaraan sementara jika masyarakat akan memarkirkan kendaraan (sebelum dibawa oleh
petugas parkir menuju lahan parkir kendaraan), jadi frekuensi kendaraan yang parkir tinggi terkadang
menumpuk di area pos/ booth valet. Untuk menunggu antrian petugas parkir yang membawa kendaraan
menuju lokasi parkir dan kurang jelasnya informasi di sekitar area ini.

Solusi  :

Pemeritah Kota Surakarta akan menyediakan area khusus disamping booth valet dengan rambu lalu lintas
maupun marka petunjuk lokasi kendaraan untuk menyerahkan kendaraan di booth valet pada saat masyarkat
ingin memarkirkan kendaraan dan menghimbau kepada pengelola parkir yang mengelola layanan ini untuk
membantu pemerintah memberikan informasi terkait adanya layanan ini terutama di sekitar Pasar Gede agar
masyarakat lebih paham dengan adanya penerapan ini dan turut menggunakan fasilitas LAVATAR.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Manfaat Utama dari penerapan parkir valet ini adalah kinerja lalu lintas di kawasan pasar gede menjadi lebih
baik, dengan meningkatnya kapasitas jalan dengan berkurangnya hambatan samping yang diakibatkan oleh
kegiatan parkir di badan jalan.

Dengan adanya penataan ini pengelola dan petugas parkir tidak kehilangan pekerjaan, alhasil malah
menambah pendapatan dengan adanya layanan valet parkir ini, karena masyarakat merasa mendapatkan
kemudahan dalam melakukan kegiatan berbelanja di pasar gede tanpa harus repot-repot memarkirkan
kendaraanya sendiri.

 

http://jateng.tribunnews.com/2016/10/07/nyamannya-jasa-parkir-valet-pasar-gede-solo

http://regional.liputan6.com/read/2620514/serahkan-kunci-di-pasar-ini-kendaraan-terparkir-sendiri

 

http://jateng.tribunnews.com/2016/10/07/nyamannya-jasa-parkir-valet-pasar-gede-solo
http://regional.liputan6.com/read/2620514/serahkan-kunci-di-pasar-ini-kendaraan-terparkir-sendiri
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Dengan adanya Layanan Valet Parkir di Pasar Gede ini Masyarakat menjadi lebih nyaman dengan
melakukan aktifitas di kawasan Pasar. Dan berlakunya larangan parkir di kawasan Pasar Gede menambah
nilai estetika di kawasan pasar. Walaupun ada kebijakan sterilisasi parker pengelola dan petugas parker tidak
kehilangan mata pencaharian.

SEBELUM

 

SESUDAH

 

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan Valet Parkir di Kota Surakarta mendukung  beberapa tujuan pembangunan yang di canangkan
oleh PBB, antara lain adalah :

Pertumbuhan Ekonomi dan pekerjaan yang layak

Dari penerapan layanan valet parkir ini dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan tersebut turut memudahkan
masyarakat dalam melaksanakan aktifitas di pasar.

Kemitraan yang mencapai tujuan

Tujuan awal penataan parkir di Pasar Gede ini adalah sterilisasi kegiatan parkir di Jl. Urip Sumoharjo (Depan
Pasar Gede). Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Kota Surakarta menerapkan pelayanan valet
parkir, sehingga tidak mengurangi potensi parkir dan tidak mencetak sebuah pengangguran baru.
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran dari penerapan layanan valet parkir ini adalah dengan adanya penataan parkir pada kawasan
tertentu diperlukanya treatment-treatment khusus demi menunjang keselarasan dan tujuan pembangunan
yang mendukung semua aspek. Dapat kita ketahui valet parkir muncul di Pasar Gede muncul dikarenakan
penataan kawasan pasar gede, yaitu sterilisasi parkir. dengan adanya ide valet parkir ini tidak perlu 
menghilangkan sumber daya manusia yang ada, harapan kedepan valet parkir ini dapat di replikasi oleh kota/
kabupaten lain yang memiliki kawasan parkir On Street yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Layanan Valet Parkir diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan lalulintas dan estetika yang ada
dikawasan Pasar Gede Kota Surakarta. Rencana berikutnya akan diterapkan di beberapa lokasi pusat
kegiatan yang memerlukan treatment penataan seperti ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing kawasan.

Pemerintah Kota yang melakukan Kunjungan /Studi Banding di Kota Surakarta Layanan Valet Parkirk antara
lain :

1.Dinas Perhubungan Kab. Banyumas

2.Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

3.Pemerintah Kota Pematang Siantar


