
WALISONGO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERLAKUAN KARTU IDENTITAS PARKIR

DI I(AMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI lIIALISONGO SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan
ketertiban di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, perlu pengendalian dan pengawasan kendaraan
bermotor untuk menjamin kondisi lingkungan yang nyaman,
tertib dan aman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang
Pemberlakuan Kartu Identitas Parkir di Kampus Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang;

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2QO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74
Tahun 2Ol2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2OI5 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

10. Keputusan...



10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.OSl2OO9
tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TENTANG PEMBERLAKUAN
I(ARTU IDENTITAS PARKIR DI KAMPUS UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut

Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah
Kementerian Agama.

2. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Rektor adalah Rektor Universitas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Lembaga adalah Lembaga di lingkungan Universitas.
6. Pascasarjana adalah Pascasarjana di Universitas'
7, Pusat adalah Pusat di lingkungan Universitas.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Universitas.
10. Unit kerja adalah kantor pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana,

Lembaga, Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
1 1. Kartu Identitas Parkir yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang

diterbitkan oleh Universitas yang berfungsi sebagai identitas parkir di
lingkungan Universitas.

12. poital adalah palang pintu otomatis yang berfungsi sebagai pintu masuk
dan keluar parkir bagi kendaraan.

13. Mitra adalah orang yang bekerja pada kawasan unit kerja.
14. Tamu adalah tamu Universitas, tamu fakultas/unit kerja dan tamu mitra

di lingkungan Universitas.
15. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra

Universitas.
16. penerimaan Universitas dari masyarakat (dana masyarakat) adalah

penerimaan Universitas yang bukan bersumber dari dana pemerintah'
lT.Biaya parkir adalah retribusi atas penggunaan fasilitas jalan dan fasilitas

parkir di lingkungan universitas.
18. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

19. Kendaraan



19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jaian yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

20. Tempat-tempat parkir adalah tempat bersama, kecuali tempat parkir yang
dikhususkan bagi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.

21. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

22.Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu
lintas.

23.Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan
perbuatan melawan hukum, danf atau rasa takut dalam berlalu lintas.

24.Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan
kewajiban setiap pengguna jalan.

25. Kelancaran ialu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan
kemacetan di jalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENERBITAN KIP

Pasal 2
Penerbitan KIP dimaksudkan untuk pengendalian dan pengawasan kendaraan
bermotor di kampus Universitas guna menjamin kenyamanan dan ketenangan
dalam proses belajar mengajar, keselamatan, dan keamanan sarana dan
prasarana, serta mengurangi kebisingan dan polusi udara bagi pengguna jalan
di lingkungan kampus.

Pasal 3
pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor dengan KIP dan portal
bertujuan untuk :

1. Menjaga keselamatan pengguna jalan dalam kawasan kampus;
Z. Uenghlndari terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam kampus dengan

mengurangi kecepatan;
3. Menjaga keamanan terhadap terjadinya pencurian sarana prasarana

u-u* da1 pendidikan serta terhadap terjadinya perampokan dengan
pemberatan pada warga kampus dan tamu;

+. ivlengendalikin laju peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor
di lingkungan kampus;

5. Mengur"r[i polusi udara dan suara yang ditimbulkan oleh kendaraan
bermotor;

6. Mengurangi penggunaan kertas (karcis) dalam pengawasan keamanan

kendaraan bermotor dari tindak pencurian kendaraan bermotor;
7. Mengendalikan penggunaan kawasan kampus dari kegiatan yang tidak

semestinya.

Pasal 4
1. KIP berlaku di seluruh lingkungan kampus Universitas.
2. Setiap dosen dan tenag. k.p".didikan Universitas berhak memperoleh KIP

dengan dibebaskan dari biaya penerbitan'
3. Setiap mahasiswa aktif Ueifrat memperoleh KIP dengan dibebaskan dari

biaya penerbitan.

4. Mitra...



4. Mitra dapat memiliki KIP dengan membayar biaya penerbitan.

5. Kendaraan bermotor ,.ra"yu.ru.kat umum tanpa KIP yang memasuki kawasan

kampus wajib *..rg"*bil karcis pada poltu't masuk dan dikenai biaya

parkir yang dibayarkan pada petugas p-ortai keluar'
6. pensiunan dosen dan tenaga kepEndidikan yang masih aktif berkontribusi

pada kegiatan suatu unit Kerja dapat memperoleh KIP dengan dibebaskan

dari biaya Penerbitan.

BAB III
FoRMAT,MASABERLAKUDANDATABAS.EKIP

Pasal 5

1. Halaman muka KIP memuat :

a. Identitas Universitas; dan
b. Identitas Pemegang Kartu'

2. Halaman belakang KIP memuat :

a. Identitas Universitas; dan
b. Visi dan Misi Universitas

3. KIP berlaku selama pemegang kartu tercatat.sebagai warga kampus aktif

4. Database KIp sekurang-t urarignya memuat data sebagai berikut :

a. Identitas Pengguna; dan
b. Identitas KIP.

BAB IV
PENERIMAAN BIAYA PARKIR

Pasal 6

1. Penerimaan biaya parkir merupakan
masyarakat yang menggunakan fasilitas

penerlmaan
jalan dan

Universitas dari
fasiiitas Parkir di

lingkungan universitas'
2. penerimaan 

""u.j^i*""" 
dimaksud pada ayat (1) disetor oleh petugas

Layanan KIP ke 
-Rekening n.ttol. universitas Nomor 5031001426 Bank

JatengSyari,ahCabangs"*.'u"*u.'RPLl34UiNwSoperasionalBLU.
3. Besaran biaya parkir untuk ;;k;"aan kend'araan tanpa KIP ditetapkan

per karcis Parkir sebagai berikut :

L. Sep.da motor : Rp' t'OOO,OO (seribu.rupiah);

b. Mobil : Rp' 3'000'00 (tiga ribu rupiah);

c. Truk : Rp' 5'0OO'OO (lima ribu rupiah);

d. Bus ' 
Rb' 5'000,00 (lima ribu rup.iah)'

4. Besaran denda uiaya parkir untuk pengendara kendaraan bermotor yang

tidak dapat menunjukkan karcis pu,d" saat pengecekan di pos jaga portal

keluar adalah :

a.sepedamotor:Rp5'000,00(limariburupiah);
b. Mobil : Rp 10'000'00 (sepuluh ribu rupiah)'

5.BagipengendarayangtidakdapatmenunjukkanKlPataukarcisdikenai
denda a"rrgu', U""..".r', ".U^gJi*"na -dimaksud 

pada ayat [4]' dengan

menunjukkanSTNK(SuratTandaNomorKendaraan)danidentitas
p."g""aara pada petugas portal keluar'

BAB V...



BAB V
TATA CARA PENGAJUAN KIP

Pasal 7
1. Tata cara pengajuan penerbitan KIP adalah :

a. Mengisi formulir permohonan;
b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku;
c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
d. Menandatangani Surat Pernyataan "Tidak Akan Menyalahgunakan KIP",

2. Untuk dosen, tenaga. kependidikan, dan mahasiswa, pas foto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sistem informasi yang ada di
lingkungan Universitas.

3. Seluruh formulir yang sudah diisi diserahkan kepada Petugas di Unit
Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis Universitas.

4. Biaya penerbitan KIP sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Untuk penerbitan kartu pengganti dikarenakan hiiang atau rusak

dikenakan biaya penerbitan kartu sesuai ketentuan pada ayat (4).

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGECEI(AN KIP

Pasal 8
1. Pengendara kendaraan bermotor wajib menempelkan KIP pada dispenser

RFID (Radio-FrequencA lderutificatiorz) portal masuk kampus.
2. Pengendara yang tidak memiliki KIP harus mengambil karcis yang tersedia

pada portal masuk.
3. Pengendara diharuskan menunjukkan KIP kepada petugas pos jaga saat

keluar kampus.
4. Pengguna kendaraan dengan KIP tidak dikenakan pembayaran pada

pengecekan pos jaga portal keluar.
5. Pengguna kendaraan bermotor tanpa disertai KIP diwajibkan membayar

biaya parkir saat pengecekan pada pos jaga portal keluar sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3).

6. Tamu universitas diberikan kartu tamu dan dibebaskan dari pembayaran
biaya parkir.

Pasal 9
1. Penjagaan portal masuk dan portal keluar dilakukan mulai pukul 06.00

sampai dengan pukul 22.OO WIB.
2. Pada acara-acara khusus seperti wisuda, seminar, resepsi pernikahan,

pameran dan lain-lain, diberlakukan mekanisme pengecekan KIP dan
karcis yang sama seperti hari biasa.

3. Pada acara-acara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
ditambah petugas parkir yang bertugas menata parkir kendaran bermotor.

4. Penambahan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan
pada anggaran panitia penyelenggara.

Pasal 1O...



Pasal 1O
1. Bagian Umum ditugaskan melakukan' pengadaan perlengkapan yang

diperlukan untuk kelancaran sistem pengendalian dan pengawasan
kendaraan bermotor.

2. Petugas penjaga portal diangkat sebagai pegawai kontrak melalui proses
rekrutmen sesuai aturan yang berlaku.

3. Satuan Keamanan Kampus (SATPAM) ditugaskan untuk melaksanakan
koordinasi dengan pe-njaga portal dalam rangka pengendalian serta
pengawasan lingkungan.

BAB VII
PENGAMANAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11
1. Apabila pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan KIP,

karcis parkir, atau STNK yang sesuai dengan nomor kendaraan bermotor
kepada petugas di pos pengecekan portal keluar, petugas melaporkan
kepada SATPAM untuk dilakukan pengamanan.

2. Apabila pengendara kendaraan bermotor melarikan diri dari pos
pengecekan portal keluar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi
pen-abutan KIP dan/atau pelarangan kendaraan tersebut memasuki
kawasan kampus.

3. Apabila pengendara kendaraan bermotor melakukan perbuatan melanggar
hukum di kawasan kampus akan diproses sesuai ketentuan hukum yang

berlaku dan kendaraan bermotor yang digunakan dilarang memasuki
kawasan kampus.

BAB VIII
PENGELOLAAN AREA PARIfiR

Pasal 12
1. Dengan diberlakukannya KIP bagi pengguna kendaraan bermotor, maka

pada semua area parkii ai tingt<ungan Universitas tidak diperbolehkan lagi

adanya pemungutan uang parkir oleh pihak manapun'
2. Pengawas atau petugas area parkir tidak diperbolehkan memungut

danJatau menerima uang parkir dari pengguna kendaraan dengan alasan

apapun, apabila terbuktl memungut atau menerima uang parkir akan

dikenakan sanksi dengan sanksi terberat pemberhentian dari penugasan.

BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
1. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, maka Univeritas

dapat melakukan peninjauan terhadap besaran biaya parkir sebagai
instrumen pengendalian dengan menerbitkan surat keputusan yang
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan tersendiri.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Ditetapkan di : Semarang
tanggal : 15 Mei 2OL8


