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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan jaman dengan kemajuan teknologi yang cukup tinggi, 

mendorong umat manusia untuk lebih dinamis. Mereka harus mampu berusaha untuk 

mencukupi kebutuhannya, dan tidak lepas dari kegiatan sehari-hari, mereka 

membutuhkan alat transportasi agar lebih memudahkan mereka untuk mencapai 

tempat yang akan dituju. Berbagai alat transportasi baik dari roda dua sampai roda 

empat, banyak kita jumpai di jalan umum baik yang sedang berjalan maupun 

berhenti. Dengan demikian setiap kendaraan atau alat angkut yang bergerak tentu 

membutuhkan ruang atau lahan untuk keperluan parkir. Masalah perparkiran di 

Indonesia memang sangat kompleks, Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, 

parkir juga menimbulkan ketidaknyamanan untuk berjalan kaki karena sebagai jalan 

atau trotoar digunakan sebagi tempat parkir. Kebanyakan masyarakat indonesia jika 

berpergian selalu menggunakan kendaraan bermotor, hampir-hampir jarang yang 

berjalan kaki maupun menggunakan sepeda.  

Dengan Banyaknya kendaraan di kota kota besar di Indonesia ini 

menyebabkan pemerintah daerah di tiap-tiap kota harus menyediakan tempat parkir. 

Dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk  
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menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan potensi dan kemampuan yang 

dimiliki suatu daerah. Otonomi daerah diharapkan daerah mampu untuk mengelola 

daerahnya sendiri guna menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. 

Untuk itu diharapkan pemerintah daerah harus juga memperhatikan keteraturan dan 

ketertiban daerahnya, karena efek hukum mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan usaha yang dilakukan, yakni agar hukum diterapkan benar-benar hidup dalam 

masyarakat. artinya, hukum tadi benar-benar berlaku secara sosiologis. Berfungsinya 

hukum sedemikian ini sangat tergantung pada usaha menanamkan ketentuan hukum 

yang berlaku, penegakan hukum yang efektif tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan 

warga masyarakat secara aktif. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat 

diperlukan dalam menciptakan hukum yang efektif, perlu diakui bahwa efektifitas 

perundang-undangan ataupun perda suatu daerah tidak hanya tergantung pada faktor 

hukum belaka. Faktor manusia yang menjadi penegaknya juga ambil bagian dan tentu 

tidak serta merta masyarakat menaati dan mematuhi hukum positif yang tertulis. 

Terdapat beberapa faktor atau alasan masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum. 

pengenalan hukum secara memadai dapat menunjang kesadaran hukum bagi 

masyarakat dan sekaligus derajat ketaatan dan kepatuhan hukum warga masyarakat. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Parkir pada tahun 2006, Pemerintah Sidoarjo tentunya berharap akan ada 

kepentingan yang saling mendukung baik itu suatu aturan daerah maupun 

masyarakatnya. Dimana Perda tersebut salah satunya menerapkan Program parkir  
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Berlangganan yang juga direncanakan agar mengatur dan sebagai upaya solusi 

permasalahan parkir yang ada di sidoarjo. Program ini jelas berbeda dengan program 

parkir non berlangganan yang biasa kita temui, sesuai pasal 1 ayat 16 Peraturan 

Daerah No.1 Tahun 2006 Parkir berlangganan adalah Penggunaan jasa pelayanan 

Parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir 

insidental yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.  

Program parkir berlangganan yang berlangsung sejak 2006 ini mampu 

menyumbang pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, hampir 

tiap tahun rata-rata program parkir berlangganan dari sektor parkir mampu 

menghasilkan pendapatan melebihi target. Hal ini tentunya menjadikan salah satu 

sumber pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo. Hingga bulan september 2010, 

parkir berlangganan ini telah meraup duit Rp. 11,5 miliar. Senin, 25 Oktober 2010 

Harian Surya memuat pendapatan parkir berlangganan1 : 

TAHUN TARGET PENCAPAIAN 
2010 (Sep 2010) 
2009 
2008 
2007 
2006 

Rp 14 miliar 
Rp 9 miliar 
Rp 4 miliar 
Rp 7,8 miliar 
Rp 8,9 miliar 

Rp 11,5 miliar 
Rp 11,8 miliar 
Rp 3,6 miliar 
Rp 612 juta 
Rp 351 juta 

 

Dilihat dari tabel pendapatan di atas jelas sekali hampir tiap tahun pendapatan parkir 

berlangganan terus meningkat, hal ini jelas menguntungkan pemerintah kabupaten 

sidoarjo dari segi Pendapatan Asli daerah sesuai hak dan kewajiban daerah yang 

                                                           
1 Harian Surya, Pendapatan Oke, Pelayanan Memble. 25 Oktober 2010, Hal.10 
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terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 

21 huruf e yakni memungut pajak dan retribusi daerah. Selain itu biaya yang 

diterapkan program parkir berlangganan cukup murah dan pembayaran dilakukan 

per-tahun. Dalam pasal 8 ayat 1 peraturan daerah Sidoarjo No.1 tahun 2006 Tentang 

Retribusi diatur biaya tarif parkir berlangganan : 

Pasal 8 
1. Penetapan besaran retribusi pelayanan Parkir Berlangganan, pembayarannya 

dilakukan dimuka pada setiap tahun sebagai berikut : 
a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu)  
b. Taxi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 

50.000,00 (lima pulih ribu rupiah)  
c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 

60.000,00 (enam puliuh ribu rupiah)2. 
 

Dengan biaya tarif yang demikian tentu akan meringankan beban masyarakat yang 

menggunakan jasa pelayanan parkir berlangganan. Namun keberhasilan program 

parkir berlangganan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Sidoarjo belum dibarengi kualitas Pelayanan. Buktinya, sejumlah pelanggan atau 

pengguna parkir berlangganan masih kerap mengeluh karena juru parkir (Jukir) tetap 

memungut biaya. Sebagai contoh, Ike indahwati salah seorang warga yang 

menggunakan parkir berlangganan menjelaskan, ketika ia memarkir mobilnya di 

kawasan alun-alun Sidoarjo. Begitu selesai jalan-jalan dan makan, ia bermaksud 

pulang. Seorang jukir berompi khusus menghampirinya dan meminta uang biaya 

parkir3. Padahal mobil sudah berstiker tanda pengguna parkir berlanggan. Namun 

                                                           
2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2006 tentang Retribusi daerah 
3 Harian Surya.Op.cit Hal.10 
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Jukir pura-pura tidak tahu saat memungut karcis. Pemungutan karcis dobel menjadi 

salah satu gambaran lemahnya aturan Perda mengenai parkir berlangganan. 

Akibatnya sejak parkir berlangganan diterapkan empat tahun lalu banyak 

menimbulkan keluhan dari masyarakat. padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 46 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Parkir jelas tertulis batasan-batasan mengenai 

kewajiban juru parkir. Seperti dalam pasal 5 ayat 3 yang mengatur mengenai hak dan 

kewajiban para juru parkir dan pasal 5 ayat 6 mengenai sanksi. Namun sejauh ini 

penegasan terhadap para juru parkir nakal masih berupa teguran teguran atau sanksi 

berupa skors. selain masalah jukir yang menjadi problem, beberapa area parkir 

berlangganan justru tidak bisa dipakai parkir kendaraan karena kebanyakan ditempati 

pedagang kaki lima (PKL) dan tanda parkir berlangganan tampak terpasang asal-

asalan sehingga para pengguna parkir berlangganan tidak tahu jika area itu ternyata 

sebagai area parkir berlangganan. 

 Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa program parkir berlangganan 

mempunyai dua sisi yang bertolak belakang, dari sisi ekonomi parkir berlangganan 

jelas menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar, namun di sisi sebaliknya 

pelayanan yang terjadi di lapangan belum memberikan kualitas pelayanan yang baik 

dan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tentang : 

“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN PARKIR 

BERLANGGANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR Jo 
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PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 

PARKIR“ (Studi di wilayah Kabupaten Sidoarjo) 

 

B. Permasalahan 

1. Problematika apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Parkir Berlangganan 

dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir 

Di Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Bagaimanakah Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Khususnya 

Dinas Perhubungan menangani Problematika dalam Pelaksanaan parkir 

berlangganan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang 

Retribusi Parkir Di Kabupaten Sidoarjo? 

3. Bagaimanakah sanksi terhadap Petugas Parkir yang memungut biaya parkir 

dalam parkir berlangganan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 

2006 Tentang Retribusi Parkir Di Kabupaten Sidoarjo? 

C. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui apa saja problematika yang terjadi dalam pelaksanaan 

parkir berlangganan dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo 
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2. Untuk Mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo Khususnya Dinas Perhubungan untuk menanggulangi 

problematika pelaksanaan parkir berlangganan dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Untuk Mengetahui Sanksi apa yang bisa diterapkan terhadap petugas parkir 

yang memungut biaya parkir dalam parkir berlangganan sesuai Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten 

Sidoarjo. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

a. Segi Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan untuk menambah 

kepustakaan hukum terhadap keberadaan dan aturan mengenai Parkir 

berlangganan di kabupaten Sidoarjo. 

b. Segi Praktis 

1. Sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

informasi bagi masyarakat luas bahwa terdapat peraturan daerah (Perda) 

sebagai aturan terhadap Parkir berlanggan supaya dalam pelaksanaannya 

sesuai dengan yang diatur dalam Perda tersebut. 
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2. Bagi penulis dalam penelitian ini sangat berguna sekali secara pribadi, 

disamping itu juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan (S1) Fakultas Hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika 

metodologi sebagai berikut : 

E.1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Pendekatan 

Yuridis Sosiologis yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung 

dari masyarakat sebagai sumber dan melalui penelitian lapangan4. penelitian 

juga didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah 

tentang retribusi parkir khususnya mengenai Parkir Berlangganan serta 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan melihat realita yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

E.2. Fokus Penelitian 

  Dalam Penelitian ini terdapat tiga area tipe Retribusi Parkir 

berlangganan yakni Retribusi Parkir di Tepi jalan umum, Retribusi di Tempat 

Khusus Parkir, Dan Retribusi parkir Insidental. Oleh karena itu pada 

penelitian parkir berlangganan ini difokuskan pada area Retribusi Parkir di 

Tepi jalan umum. Karena problematika masyarakat yang sering terjadi justru 
                                                           
4 Bambang waluyo.SH, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika. Hal. 16 
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pada area Parkir di Tepi jalan umum. Sedangkan Objek penelitian dalam 

penelitian ini hanya pada kendaraan roda 2 ( Sepeda motor ) dan atau Mobil 

pribadi. bukan terhadap truk, bus, maupun mobil barang. 

E.3. Lokasi Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, penulis memilih obyek penelitian di 

Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo tepatnya di dinas perhubungan 

kabupaten Sidoarjo karena berhubungan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini dan dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki tugas maupun 

wewenang dalam melaksanakan pengelolaan tempat Parkir yang berguna 

meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. 

E.4. Jenis Data 

 Jenis data yang diperoleh ada dua kategori yaitu : 

a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yakni  warga masyarakat dan melalui penelitian dilapangan5 melalui 

wawancara dengan pihak yang berwenang dan berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat, dokumentasi, data-data yang berasal dari 

Dinas Perhubungan serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Parkir Kabupaten Sidoarjo yang mendukung 

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi 

Parkir Di tepi jalan umum Kabupaten Sidoarjo. 

                                                           
5 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ui-Press, Hal.12 
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b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, makalah, artikel yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

E.5. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi6. Dan 

wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan pihak-pihak 

yang dianggap berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu Kepala 

Dinas Perhubungan Bapak Achmad Zaini, Bapak Muhammad Jailani 

selaku Koordinator Unit Pelaksana Teknis Parkir (UPT Parkir Dinas 

Perhubungan), Pak Mulyono dan Hori Selaku Petugas Parkir 

Berlangganan, dan Pak Sutono dan Ibu Rahma selaku pelanggan Pengguna 

Parkir Berlangganan yang berkaitan dengan Penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi sangat diperlukan dengan mencatat dan menyalin data-data 

yang diperlukan dari berbagai macam sumber dan dokumen-dokumen yang 

ada ditempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

E.6. Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan Metode 

Diskriptif Analisis yaitu memaparkan atau menggambarkan hasil studi 

lapangan dan hasil studi literatur kemudian menganalisa data-data yang 
                                                           
6 Muslan Abdurrahman.  2009,Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Umm Press, Hal.114 
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diperoleh berdasarkan perundangan dan peraturan daerah (Perda) mengenai 

Parkir berlanggan serta menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dengan 

tujuan agar data setelah disusun dan dianalisis dapat memberikan gambaran 

nyata dan menyeluruh tentang kenyataan yang ada. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sebagai penelitian ilmiah, maka penulisan ini dibagi empat bab dan masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu 

permasalahan dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis 

sehingga mudah untuk dipahami, yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Permasalahan, 

Tujuan, manfaat dan kegunaan penelitian, Metode Penelitian Serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan membahas mengenai Tinjauan teoritis tentang 

pengertian Parkir Berlangganan, Tujuan dan Fungsi Parkir 

Berlangganan, Pihak-pihak yang terlibat dalam program parkir 

berlangganan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

 

 

 



12 
 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta 

menerangkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.1 

Tahun 2006 tentang Retribusi parkir, Problematika yang terjadi dalam 

pelaksanaan dalam Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir, 

setelah itu akan dilakukan analisis atas hasil penelitian yang 

berdasarkan pada bab tinjauan Pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang tidak diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai 

usaha menjawab dan mencari jalan keluar dari masalah yang timbul. 

 

 

 

 

 

 


