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Abstraksi 

 

Obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu 

(1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi 

Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kota Pasuruan. (2) kendala-kendala yang dihadapi 

Dishub Kota Pasuruan dalam memberlakukan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor 

di Kota Pasuruan, dan (3) upaya-upaya yang dilakukan Dishub Kota Pasuruan dalam 

menerapkan pemberlakuan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kota Pasuruan. 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 

07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di 

Kota Pasuruan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis adalah 

memperhatikan penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi 

di masyarakat. Pengambilan data berasal dari masyarakat pengguna parkir dan juru parkir di 

Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan angket serta menghimpun dan 

mengkaji pendapat dari ahli hukum, dokumentasi serta peraturan perUndang-undangan. Data 

yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode deskripsi analisis yaitu menyoroti gejala 

hukum dalam prakteknya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat pengguna parkir dan juru parkir di Kota Pasuruan, 

maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 

07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di 

Kota Pasuruan ternyata masih belum efektif dan belum optimal, karena dalam Perda tersebut 

tidak menyebutkan perlindungan hukum bagi MPP dan Jukir jika terjadi permasalahan-

permasalahan mengenai permberlakuan parkir berlangganan. Selain itu di dalam pokok-pokok 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tersebut tidak menyebutkan hak para jukir dan MPP. 

Akan tetapi, hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh jukir dan MPP.  

Kedua, berdasarkan hasil penelitian di lapangan di Kota Pasuruan, maka diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut: bahwa terdapat beberapa kendala-kendala yang menyebabkan parkir 

berlangganan belum efektif pemberlakuannya, kendala-kendala tersebut yaitu, hasil penjaringan 

jukir sebagian besar berijasah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak 

adanya perlindungan hukum untuk jukir dan MPP dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 

2003, spesifik kawasan parkir di Kota Pasuruan bertumpu pada ruas-ruas jalan tertentu saja, 

adanya kontradiksi pemilik kendaraan yang dioperasikan diluar Kota Pasuruan sebab merasa 

tidak menikmati program tersebut atau aktivitas parkirnya minim sekali, terjadinya Double Cost 

(penarikan tarif ganda), pelayanan yang kurang maksimal, menggunakan karcis parkir yang 

sudah digunakan (karcis berkas) dan besar kecilnya tarif parkir. Dan masyarakat masih belum 



mendukung dan menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003. Ketiga, 

upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas-dinas yang berwenang mengurusi parkir berlangganan, 

upaya-upaya tersebut yang pertama adalah Peraturan Daerah yang mendukung terlaksananya 

retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor, kedua pembinaan sumber daya manusia 

melalui pembekalan dan pelatihan kepada jukir, ketiga upaya yang mendukung penerapan parkir 

berlangganan di Kota Pasuruan baik secara eksternal dan internal, keempat Pemerintah 

Kota/Kabupaten Pasuruan Melakukan Study Banding dengan Kota/Kabupaten lain yang telah 

berhasil menjalankan program parkir berlangganan, kelima menghitung, memperinci, dan 

membukukan jumlah pendapatan dari retribusi parkir berlangganan dan perbandingannya dengan 
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