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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara 

hukum merupakan sebuah Negara yang mempunyai berbagai aturan hukum 

yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia. 

Hukum berisi suatu perintah dan larangan yang mengatur seluruh 

penduduk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimana 

setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Negara Indonesia 

memiliki pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan.  

Hukum akan dilaksanakan jika warga Negara Indonesia melanggar 

norma-norma yang telah ditulis didalam Undang-Undang. Kepatuhan hukum 

ini berfungsi untuk menertibkan apa yang akan dilakukan oleh masyrakat, 

dalam kepatuhan hukum seringkali dikaitkan dengan kesadaran hukum 

seseorang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. 

Pada era globalisasi, kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan 

sosialnya manusia selalu membutuhkan pertolongan antar satu manusia dengan 

manusia lainnya.  Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, pada persaingan 

tersebut selalu ada yang menang dan yang kalah.1 Tanpa kita sadari, era 

globalisasi ini secara tidak langsung menimbulkan mobilisasi yang semakin 

tinggi. Dengan adanya mobilisasi yang semakin tinggi ini, maka manusia 

                                                             
1 Celina Tri Sisi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 5 
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menciptkan berbagai teknologi transportasi. Salah satu transportasi yang di 

ciptakan adalah kendaraan bermesin misalnya mobil, sepeda motor, kapal, 

kereta, dan pesawat. 

Transporatasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi dalam suatu 

negara merupakan sarana yang sangat di butuhkan dan penting guna untuk 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan, 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara dan juga 

mempererat hubungan antar bangsa.2 

Transporatsi yang paling banyak digunakan dan dibutuhkan oleh 

masyrakat adalah mobil dan sepeda motor.  Hal ini dapat terlihat dari proporsi 

sepeda motor yang jauh lebih besar di bandingkan jenis kendaraan lain yaitu 

81,33%, diikuti oleh mobil penumpang dan mobil barang masing-masing 

11,29% dan 5,46%.3 Tingginya minat penduduk Indonesia yang memiliki 

kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, membuat jalanan semakin 

padat dan sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain transporatsi, 

makin banyak juga toko-toko dan pusat perbelanjaan yang ada. Sehingga 

pengunjung sering kali memarkirkan kendaraannya tidak rapi dan teratur yang 

dapat membuat jalan semakin padat dan macet. Karena itulah sangat di 

butuhkan pelayanan parkir baik juru parkir dan lahan parkir. 

                                                             
2 Basuki, 1998, Transportasi di Daerah Yogyakarta dari Masa Ke Masa, Direktorat 

Jenderal Kebudayaan DIY, Hal. 7. 
3 Badan Pusat Statistik, Banyak Transportasi di Indonesia, https://www.bps.go.id, diakses 

tanggal 10 November 2018. 

https://www.bps.go.id/
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Kabupaten Tuban merupakan sebuah kota kecil yang mempunyai banyak 

wisata mulai dari religi, alam, hingga kuliner. Maka, sangatlah diperlukan 

pelayanan parkir yang baik untuk mengatur transportasi yang sedang 

melakukan wisata di Tuban. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada Pasal 11 yang berbunyi 

: 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.4 

Namun, pada kenyataan dilapangan masih ada saja juru parkir resmi yang 

tidak mengimbangi atau mematuhi peraturan yang telah di tetapkan. Dimana 

seharusnya juru parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa pelayanan 

parkir setelah melakukan jasa parkir terhadap pengguna kendaraan yang tidak 

berlangganan. Selain itu masih banyak dijumpai juru parkir yang menjalankan 

tugasnya tidak sesuai dengan SOP (Standart Oprasional Prosedur). Adapun 

penulis melakukan peneletian ini dengan maksud guna menarik garis besar 

untuk rumusan masalah dari permasalahan atau uraian di atas, dan mengetahui 

bagaimana sebenarnya penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum jo Peraturan 

                                                             
4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan 

Umum. 
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Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud mengkaji 

hal ini lebih dalam mengenai “Implementasi  Pasal 11 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terkait 

Juru Parkir Yang Tidak Memberikan Karcis (Studi kasus di Kecamatan 

Tuban, Kabupaten Tuban)”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di 

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ? 

2. Bagaimana sanksi terhadap juru parkir yang tidak memberikan karcis ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumdi 

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. 

2. Untuk mengetahui sanksi terhadap juru parkir yang tidak memberikan 

karcis. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

wawasan seputar Juru Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam masyarakat dalam menyikapi 

permasalahan serupa yang mungkin timbul dikemudian hari. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan hukum tentang retribusi khususnya dalam bidang juru parkir 

resmi yang telah diatur dalam Peratuan Daerah Kabupaten Tuban. 

2. Bagi Akademik, dengan adanya penulisan penelitian hukum ini 

diharapkan agar dapat mengembangkan keilmuan serta menambah 

wawasan dan sumber pengetahuan dalam bidang hukum terkait dengan 

aturan parkir yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. 

3. Bagi Masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan untuk dapat menjadi 

bahan informasi dan wawasan baru mengenai juru parkir resmi yang telah 

ditetapkan di Daerah Tuban. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pendekatan 

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk 

penelitian yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan 
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hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariaannya Law In 

Action. Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian observasional. Penelitian observasional adalah 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan 

mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi, baik pada fenomena 

natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, 

dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti misalnya perubahan 

perilaku masyarakat, kriminalitas, dan sebagainya.5 

1.6.2. Lokasi Penelitian 

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan 

Tuban Kabupaten Tuban. Penulis memilih lokasi ini karena Tuban 

merupakan wilayah yang strategis, memiliki banyak tempat wisata 

mulai dari religi, wisata alam, hingga wisata kuliner. Selain 

penduduk Tuban, akan banyak wisatawan yang datang dari luar 

daerah. Dengan begitu, penulis dapat mengumpulkan serta mencari 

data-data yang berhubungan dengan faktor terjadinya juru parkir 

yang tidak mematuhi Peraturan Daerah di Kota Tuban dan upaya 

penanggulangannya. 

 

 

 

                                                             
5Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 11. 
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1.6.3. Sumber Data 

Sumber data ada 2 (dua) yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen 

original atau material mentah dari responden yang di 

kumpulkan dari situasi aktual. Individu, kelompok fokus, 

dan satu kelompok responden secara khusus di jadikan 

sebagai sumber data primer. Data primer mempunyai 

keuntungan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan 

dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan 

dikontrol oleh peneliti. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, 

dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan juru 

parkir di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, perusahaan 

daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian 

masalah.6 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait 

secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang di 

peroleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen, serta 

                                                             
6 Ulber silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. hal 62. 
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berbagai macam perundang-undangan, internet dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Studi lapangan 

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian tentang Implementasi Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Tuban, 

Kabupaten Tuban dalam hal juru parkir tidak memberikan karcis 

atau dokumen semacamnya dan menerima uang parkir. 

b.  Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses/cara untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data melalui tanya-jawab dan dialog atau 

diskusi dengan pihak yang dianggap mengetahui banyak tentang 

masalah penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dan 

Juru Parkir. 

c. Studi pustaka  

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam 

hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, 
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dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan 

masalah yang di bahas. 

d. Studi Dokumen 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui dokumen 

seperti Peraturan Daerah Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan dokumen yang 

diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. 

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara 

mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan 

dan pembuktian suatu kejadian.7 

1.6.5. Teknik Analisi Data 

Metode analisis data yang di gunakan peneliti adalah data 

deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisa fenomena dan fakta-

                                                             
7 Ridwan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.148. 



10 
 

fakta yang didapat dari lapangan melalui obeservasi dan wawancara 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya 

diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari 

hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji dan 

membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian 

ini. Hal-hal tersebut di maksud untuk memperoleh pembahasan dan 

kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang 

diteliti. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika hukum ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab, 

yang masing-masing bagian dijabarkan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini beriskan mengenai latar belakang serta alasan-alasan yang 

mendorong di lakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang telah 

tertera didalam rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

juga metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan berisikan mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan di tulis, meliputi teori hukum dan pendapat ahli 

hukum, pendapat KKBI, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan yang 

belaku terkair dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memarpkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek 

kaitan dalam penelitian berdasarkan masalah yang telah di rumuskan dari 

obyek penelitian yang kemudian akan dilakukan analisa. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan 

dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu di 

sampaikan terkait dengan maslah tersebut yang di angkat. 
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