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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang berada di 

Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya pun cukup luas dan penduduknya pun 

juga cukup padat. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan, yaitu: (1) 

Kecamatan Kedungkandang, (2) Kecamatan Sukun, (3) Kecamatan 

Klojen, (4) Kecamatan Blimbing, dan (5) Kecamatan Lowokwaru.
1
 Kota 

Malang juga disebut sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan sebagainya. 

Sehingga semakin banyak pendatang yang tinggal di kota Malang untuk 

sekolah, bekerja, dan/atau hanya untuk sekedar berwisata pada waktu 

tertentu. Maka dari itu semakin berjamur pula tempat-tempat hiburan 

seperti café, tempat wisata, dan sebagainya. Namun, perkembangan kota 

Malang tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari 

keuntungan salah satunya melalui penyalahgunaan lahan parkir. 

Problematika perkotaan akan selalu muncul, seiring dengan 

perkembangan zaman, salah satunya adalah mengenai penyediaan lahan 

parkir. Mobilitas penduduk perkotaan yang relatif tinggi menuntut 

ketersediaan lahan parkir dan fasilitas umum lainnya yang memadai. Hal  

tersebut hendaknya disertai dengan penambahan  dan peningkatan sarana 

publik yang dikelola secara baik dan terpadu. Pengelolaan lahan parkir 
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menjadi poin yang cukup vital karena merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan di 

daerah melalui sektor retribusi. 

Melalui otonomi setiap daerah memiliki otoritas dalam 

menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
 Maka setiap daerah diberikan 

kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing dari 

berbagai sektor. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
3
 

a. Pendapatan asli daerah meliputi: 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. Pendapatan transfer, dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Salah satu dari sumber pendapatan asli daerah adalah melalui 

retribusi parkir yang masuk dalam golongan retribusi daerah. Retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atlas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4
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Retribusi daerah dikelompokkan dalam menjadi tiga golongan, yaitu 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
5
 

Bahwasannya pengaturan tentang parkir itu telah diatur tersendiri 

oleh Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Maka setiap 

pengusahaan lahan parkir harus melalui tahapan-tahapan atau ijin 

pengusahaan lahan parkir kepada Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan 

perda tersebut. Parkir ilegal atau bahkan parkir legal sekalipun terkadang 

ada pula yang tidak sesuai dengan asas yang dianut oleh Perda tersebut, 

yang mana sudah jelas di atur dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan yang 

berbunyi, Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan 

asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan. 

Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan masalah 

pengelolaan tempat parkir ialah tidak tersedianya lahan parkir yang 

memadai jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah kendaraan 

bermotor di kota Malang yang menggunakan jasa parkir, sehingga hal 

tersebut dijadikan kesempatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 

untuk melakukan praktik parkir illegal. Sebab yang mendapatkan dampak 

negatifnya secara langsung ialah masyarakat pengguna jasa parkir. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2009 

yang berbunyi Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-

syarat dan tatacara yang diatur dengan Peraturan Walikota. 
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Pada beberapa tempat yang seharusnya dikelola oleh pemerintah 

muncul organisasi-organisasi yang memanfaatkan lahan tersebut untuk 

mengelola lahan parkir, misalnya paguyuban, karang taruna, kelurahan, 

dan sebagainya. Masing-masing mengatasnamakan kelompok untuk 

mengelola parkir.
6
 Seperti salah satu lokasi parkir di Jl. Joyo Agung 

tepatnya di depan Café Cokelat Klasik. Di lokasi tersebut yang mengelola 

parkir adalah karang taruna, sesuai dengan yang tertulis pada karcis 

parkirnya yaitu “karang taruna pandawa”. 

Adapaun didalam pasal 8 Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 

tentang pengelolaan tempat parkir dapat diklasifikasikan jenis-jenis tempat 

parkir sebagai berikut: 

a. Tempat parkir umum, 

b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang 

atau Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah 

Daerah, 

c. Tempat parkir kegiatan insidental 

d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang 

atau badan. 

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Perda 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai perubahan 

dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Unum. Sebagai 

bentuk penanggulangan terhadap pemungutan tarif parkir yang tidak 

sesuai, yang seharusnya Rp.700; menjadi Rp.1.000; bahkan terakhir naik 
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menjadi Rp.2.000;. Atas protes dari masyarakat akhirnya pemerintah Kota 

Malang membuat perubahan kebijakan mengenai besaran tarif retribusi 

parkir. Pada Pasal 22 Ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum, menyebutkan mengenai besarnya tarif retribusi 

parkir yang baru. Adapun besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum 

ditetapkan sebagai berikut:
7
 

a. Truk gandeng, truk trailler, dan bus besar sebesar Rp.10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) 

b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima rib 

rupiah) 

c. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,00 

(tiga ribu rupiah) 

d. Sepeda motor sebesar Rp.2.000,00 

Seperti suatu sistem pada umumnya, pengelolaan parkir juga 

merupakan perwujudan dari sebuah sistem yang terdiri dari elemen-

elemen yang antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi, sumber 

daya manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, 

sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam 

mengelola lahan parkir. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan tempat parkir dengan 
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judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Lokasi Parkir Di 

Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Parkir Di Kota Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis membuat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan lokasi parkir oleh Dinas 

Perhubungan Kota Malang ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) huruf g Perda 

Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Jo.  Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir? 

2. Bagaimana Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan terhadap 

retribusi parkir di Kota Malang ditinjau dari Pasal 6 Ayat (2) Huruf o 

Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 

tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Jo. Pasal 22 ayat (2) 

Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa 

Umum?  

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan 

dalam melakukan pengelolaan lokasi parkir sesuai dengan Perda 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan 

terhadap lokasi parkir di Kota Malang ditinjau dari Pasal 6 Ayat (2) 
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Huruf g Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Dinas Daerah Jo. Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Malang 

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. 

2. Untuk mengetahui Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan 

terhadap retribusi parkir di Kota Malang ditinjau dari Pasal 6 Ayat (2) 

Huruf o Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Malang 

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Jo. Pasal 22 

ayat (2) Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Jasa Umum. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas 

Perhubungan dalam melakukan pengelolaan lokasi parkir sesuai 

dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat 

Parkir. 

D. Manfaat dan Kegunaan Tulisan 

1. Manfaat Penulisan 

a. Bagi Penulis 

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sekaligus diharapkan penulisan skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, 

pengetahuan serta pemahaman terhadap Peran Dinas Perhubungan 

Terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Perparkiran di Kota 

Malang. 
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b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

referensi Pemerintah Kota Malang, agar mampu menjadi 

pendorong dan memicu kinerja dinas terkait terhadap 

pengembangan dan pengelolaan perparkiran di kota Malang. 

Sehingga penggunaan lahan parkir telah sesuai Dengan Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Tempt Parkir. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya masyarakat dapat 

memahami terhadap peraturan daerah yang ada di kota Malang dan 

mampu berperan aktif sebagai subyek dari peraturan daerah 

tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan tempat parkir. 

d. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, memberikan 

informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata 

Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah Kota Malang dalam mengambil sebuah kebijakan 

terkait pengelolaan tempat parkir. Dan dapat digunakan sebagai 

bahan pengetahuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan lahan parkir di 

Kota Malang. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 

Research. Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). 

Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada 

dasarnya merupakan “suatu pencarian”.
8
 Adapun metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Pendekatan 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis (empiris) 

meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis).
9
 

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil adalah dari 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan data-data yang ada di dalam 

satu badan pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang itu 

sendiri yang mana sebagai objek dalam penelitian hukum ini.  

2. Penentuan Lokasi 

Penelitian akan dilaksanakan pada wilayah kerja Dinas Perhubungan 

kota Malang. Alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut, 

dikarenakan penulis menemukan beberapa fakta salah satunya ialah 

mengenai penyalahgunaan lahan untuk lokasi parkir yang dilakukan 

oleh karang taruna yang berlokasi di café coklat klasik di daerah 

joyogrand, selain itu penulisingin mengetahui lebih jauh tentang peran 
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9
 Dyah Octhorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta. 

Sinar Grafika. Hal 18 
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Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir  di Kota 

Malang.  

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) 

yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dari 

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam bentuk ucapan atau kata-kata 

dan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dalam 

penelitian ini akan dibahas oleh penulis dalam uraian jenis data sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Adalah jenis data dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-

orang yang terkait dalam penelitian ini.  

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, hasil 

penelitian terdahulu, berita-berita media cetak maupun Online yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelursuran peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum 

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang 
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dihadapi.
10

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung 

pada objek peelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kota Malang, 

serta beberapa lokasi titik parkir diantaranya: 

Jl. LA Sucipto, Ruko Soekarno Hatta Indah, Pasar Mergan, Jl. Ijen, 

Jl. Borobudur, Jl. Pasar Besar, Jl. Simpang Wilis Indah. 

b. Wawancara 

Yaitu satu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 

dianggap mengetahui banyak tentang masalah parkir. seperti 

kepala sub bidang parkir M. Samsul Arifin, kepala seksi 

Perencanaan dan Tata Kelola Perparkiran Hery Dwi Yunianto, 

masyarakat, diantaranya: erdyn (25 tahun) seorang mahasiswa, 

Devta (30 tahun) seorang karyawan, Patra (29 tahun) seorang 

karyawan swasta, Alin (30 tahun) seorang ibu rumah tangga dan 

karyawan swasta, Dewi (27 tahun) seorang ibu rumah tangga, Anzi 

(19 tahun) seorang mahasiswa, Ilham (28 tahun) seorang pegawai 

freeland, Wahyudin (30 Tahun) seorang karyawan swasta, dan 

Hairuzzadi (24 tahun) seorang mahasiswa. Serta beberapa petugas 

parkir yang terkait dalam penelitian ini diantaranya adalah Wakit, 

Sukarno, Ahmad, Buamin, Sholeh, Bambang, dan Budiman. 

                                                             
10 Ibid. Hal 109 
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c. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, dalam hal-hal data yang diperoleh dari literatur-

literatur dan majalah-majalah maupun berita yang ada di media 

cetak maupun Online. 

d. Studi Internet 

Pengumpulan data dari media Online atau internet. Berita-berita 

atau informasi terkait mengenai masalah parkir yang relevan bisa 

menjadi rujukan untuk menjadi bahan dalam penulisan hukum. 

e. Studi dokumentasi 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan atau 

dasar dalam mengerjakan penulisan hukum. 

5. Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, 

dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan 

fakta, menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh 

dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian data yang 

diperoleh diuraikan serta dikembangkan sehingga mendapat gambaran 

yang jelas mengenai pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang 

terhadap pengelolaan tempat parkir. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan ini, peneliti akan membuat sistematika 

penulisan, dapat dipertanggung jawabkan, mempermudah penulisan, dan 

agar terlihat sistematis. 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Substansi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub bab yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori, doktrin, pendapat para 

ahli hukum, kajian yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Pertama akan membahas mengenai teori tentang pemerintahan daerah 

serta asas-asas pemerintahan daerah, pada bagian kedua akan 

membahas mengenai pendapatan daerah, ketiga mengenai retribusi 

daerah, keempat mengenai pengelolaan tempat parkir dan yang 

terakhir akan dibahas mengenai teori efektivitas hukum. 

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang akan dikaji dan dianalisa 

secara sistematis berdasarkan perumusan masalah yang telah 

dipaparkan yaitu mengenai sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota 

Malang. 

4. BAB IV: PENUTUP 

Bab yang terakhir terdiri dari dua sup bab yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh peneliti 
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dari analisa pada bab III. Dari kesimpulan tersebut make akan timbul 

hal-hal rekomendasi dalam permasalah yang sudah diteliti, dengan 

harapan member manfaat bagi seluruh pihak terkait. 




