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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Parkir 

a. Pengertian Parkir Menurut Undang-Undang 

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang 

berbunyi : 

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.8 

b. Pengertian Parkir Menurut Para Ahli 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

bersifat  sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara 

hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor 

memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir 

kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau 

aktifitasnya.9 

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah 

sebagai berikut :  10 

                                                             
8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
9http://erepo.unud.ac.id, access 29 April 2018. 
10http://elib.unikom.ac.id, access 29 April 2018. 
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1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian 

kendaraan beberapa saat.11 

2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan 

dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan 

sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang 

tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan 

untuk menampung kendaraan tersebut.12 

3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal 

dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor 

maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu 

tertentu.13 

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis dapat 

menarik kesimpulan, parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang 

sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu 

ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir 

ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau 

sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan 

untuk berhenti sejenak. 

 

 

                                                             
11 Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 

Jakarta. 
12 Sukanto. 1985. Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press. 
13 Warpani, S, 1990,  Rekayasa Lalu Lintas,  Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara,  

Jakarta. 
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2.1.1. Tinjauan Umum Mengenai Juru Parkir 

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar 

diceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kabupaten Tuban 

dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang 

sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi 

identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa kartu anggota 

juru parkir, rompi dan karcis parkir. 

Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang 

tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan 

hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya 

tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Kabupaten Tuban. 

Dari penjelasan di atas,  penulis dapat menyimpulkan bahwa 

juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk 

mengendalikan dan mengatur area perparkiran yang ada disuatu 

tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya 

mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memkai rompi juru 

parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis pakrir 

biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini 

pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang 

memarkiran kendaraannya diwilayah kekuasaan juru parkir tersebut.  

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan 

juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di 

bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang 
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telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan 

pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit 

parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangankan juru 

parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari 

pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya 

serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan 

nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah 

yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir 

liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis 

dan semacamnya. 

2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai Parkir Berlangganan 

Tujuan utama penerapan parkir berlangganan ini, untuk 

memberantas parkir liar di wilayah Kabupaten Tuban yang makin 

banyak meresahkan warga. Selain itu, masyarakat tidak perlu 

berkali-kali mengeluarkan uang untuk biaya parkir. “Ini juga untuk 

memaksimalkan PAD di sektor parkir yang sampai saat ini masih 

minim,” tambah Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.14 

Dengan adanya Perda tarif parkir, diharapkan bisa 

mengintensifkan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tuban, baik 

untuk pembinaan, pengawasan, penataan, pengelolaan 

penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu dalam 

                                                             
14https://faktualnews.co, access 29 April 2018. 
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rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

selain juga menambah PAD.15 

Berdasarkan data Dishub Kabupaten Tuban, saat ini kawasan 

parkir yang terdata ada sedikitnya 130 tempat dan melibatkan 153 

juru parkir resmi.16 

2.1.3   Tinjauan Umum Kewajiban Juru Parkir 

Kewajiban juru parkir adalah : 

a. Memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun 

kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir 

berlangganan atau parkir harian; 

b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta 

bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta 

perlengkapannya; 

c. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas; 

d. Melakukan pengendalian dan penataan parkir berlangganan; 

e. Menajaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan 

parkir; 

f. Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan 

dari wajib retribusi parkir harian dan wajib memberikan karcis 

parkir serta menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas; 

g. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; 

dan 

h. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang 

diberikan oleh Dinas.17 

 

2.1.4. Tinjauan Umum Larangan Juru Parkir 

Juru parkir dilarang : 

a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna 

jasa parkir berlangganan; 

b. Memungut retribusi parkir harian bagi yang tidak bertugas; 

c. Memakai atau menunda penyetoran uang retribusi parkir harian 

sesuai yang di tugaskan; 

d. Meninggalkan tugas tanpa ijin dinas; 

                                                             
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Peraturan Bupati Kab. Tuban No. 38 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum. 
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e. Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain; 

f. Melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang 

berlaku di masyrakat, dan 

g. Melanggar larangan lain sesuai arahan dan petunjuk yang di 

berikan dinas berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.18 

 

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Retribusi 

2.2.1. Pengertian Retribusi 

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara 

karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi 

penduduknya secara perorangan.19 

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud 

Retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 

orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir 

yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.”20 

Pengertian Retribusi Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi 

Jalan Umum adalah 

a.  Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi aras jasa yang di sediakan 

atau yang yang di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh 

Badan atau Perorangan. 

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya 

di sebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

c.  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

                                                             
18 Ibid. 
19 Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers, 

Jakarta, Hal. 4. 
20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

d. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 

jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

e.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.21 

 

2.2.2. Jenis – Jenis Retribusi 

Retribusi di bedakan menjadi tiga, yaitu : 

a. Retribusi Jasa Umum; 

Yang di maksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi 

atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

b. Restribusi Jasa Usaha; 

Yang di maksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi 

atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta; 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Yang di maksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah 

retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.22 

 

Dalam hal ini, parkir termasuk pada golongan jenis retribusi 

jasa umum. Jenis – jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

                                                             
21 Pasal 1 Peraturan Daerah Kab. Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan 

Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
22 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 
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f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.23 

2.2.3. Fungsi Retribusi 

a. Sumber Pendapatan Daerah 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh 

karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah. 

b. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah 

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai 

pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam 

mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, 

nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau 

modal tersebut. 

c. Stabilitas Ekonomi Daerah 

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam 

bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan 

ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah 

merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti 

menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll. 

                                                             
23 Ibid, Pasal 2 
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d. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat 

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan 

baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap 

pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah 

seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih 

terkontrol.24 

2.2.4. Pengertian Karcis 

Karcis merupakan suatu dokumen atau tanda bukti sebagai 

pelayanan parkir bagi para pengemudi yang akan memarkir 

kendaraannya dan mendapatkan karcis dari juru parkir. Adapun 

karcis akan didapatkan pada saat masuk kawasan yang dikendalikan 

parkirnya melalui mesin parkir ataupun oleh petugas digardu parkir, 

pada karcis dituliskan jam masuk keruang parkir dan nomor 

kendaraan.  

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

retribusi adalah suatu pembayaran yang dilakukan daerah setempat 

melalui pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah 

setempat. Sedangkan karcis adalah sebagai tanda bukti bahwa 

adanya bukti parkir yang resmi dari pemerintah dan berarti bahwa 

juru parkir tersebut resmi dibawah nauangan atau pengawasan 

pemerintah setempat. Karcis biasanya berisi nomor identitas 

                                                             
24 Aha Blog, Fungsi Retribusi, dalam http://www.ilmudasar.com, access 05 Desember 

2018. 
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kendaraan atau plat nomor dan besarnya tarif parkir, karcis tersebut 

biasanya ada di tempat-tempat perpakiran yang biasa atau manual. 

Sedangkan karcis seperti di bandara, mall, atau tempat perpakiran 

yang menggunakan mesin otomatis biasanya lebih canggih. Ketika 

masuk karcisnya biasanya berisi barkoot, plat nomor kendaraan, jam 

masuknya kendaraan. Sedangkan ketika keluar karcis tersebut 

dibarkoot di kasir atau petugas karcis dan diganti dengan karcis yang 

lebih detail isinya seperti plat nomor, jam masuk kendaraan ketika 

parkir, jam keluar kendaraan, dan besarnya tarif biaya selama parkir 

di area parkir tersebut. 

2.2.5. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 25 

Berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum, dalam 

pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi sumber keuangan yang 

asal pendapatan asli daerah (PAD) lebih penting di bandingkan 

dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah (PAD), karena 

pendapatan asli daerah ini dapat digunakan sesuai dengan prakarsa 

dan inisiatif dari daerah tersebut. Sedangkan sumber keuangan yang 

berbentuk pemberian pemerintah pusa atau disebut Non PAD 

sifatnya lebih terikat. 

                                                             
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
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Dengan penggalian dan peningkatan PAD diharapkan 

pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam penyelenggaraan urusan daerah. Selain pajak daerah, retribusi 

juga dapat memberikan sumbangan finansial yang cukup signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. 

Dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Tuban yaitu salah satunya dari sektor perparkiran yang sangat besar 

pemasukannya sejak diberlakukannya peraturan baru yaitu Parkir 

Berlangganan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus di 

imbangi pula dengan pelayanan yang layak terhadap pengguna jasa 

parkir. 

2.3. Tinjauan umum mengenai Efektivitas Hukum 

2.3.1. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran/kemujaraban,  membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait 

yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.26 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 

ditentukan oleh taraf  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum,termasuk  

para  penegak hukumnya,  sehingga  dikenal  asumsi  bahwa,  ”taraf  

kepatuhan  yang  tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem 

                                                             
26 Barda Nawawi Arief, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya 

Bandung, Hal 67.  
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hukum. Dan berfungsinya hukum  merupakan  pertanda  hukum  tersebut  

mencapai  tujuan  hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup.”27 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum 

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum 

pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif 

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.28 

2.3.2. Faktor – faktor Efektivitas Hukum 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi 

dalam masyrakat adalah sebagai berikut : 

a. Kaidah Hukum 

Dalam teori ilmu hukum, dalap dibedakan antara tiga hal mengenai 

berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut : 

a) Kaidah hukum berlaku secara Yuridis, apabila penentuanya ditentukan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuknya atas dasar 

yang telah ditetapkan. 

b) Kaidah   hukum   berlaku   secara   sosiologi,   apabila   kaidah   tersebut   

efektif. Artinya kaidah itu dapat dipaksakan berlaku oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau 

kaidah itu berlaku secara apa adanya pengakuan dari masyarakat. 

                                                             
27 Soerjono Soekanto, 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya 

Bandung, Hal.7 
28 Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung, Hal. 20 
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c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tinggi. 

Agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harius 

memenuhi ketiga unsur diatas sebab : 

a) Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara Yuridis,  ada kemungkinan 

kaidah itu merupakan kaidah mati. 

b) Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti kekuasaan kaidah itu 

menjadi aturan pemaksa. 

c) Apabila berlaku secara Filosofis kemungkinannya itu hanya   

merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). 

b. Budaya Hukum 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi 

yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa 

yang dianggap buruk (sehinga di hindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 

berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.29 

                                                             
29 Iffa Rohmah. 2016, Penegakkan Hukum, dalam http://pustakakaryaifa.blogspot.com, 

access 23 Desember 2018. 



25 
 

c. Penegak Hukum 

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum yang 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab menganut petugas pada 

strata atas, menengah dan bawah. Artinya didalam pelaksanaan tugas 

penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman satu pedoman 

salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup adalah 

tugasnya. 

d. Sarana / Fasilitas. 

Fasilitas atau sarana sangat pentinguntuk mengefektifitaskan suatu 

aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana Fisik 

yang fungsinya sabagai faktor pendukung. 

e. Kesadaran Hukum Masyarakat. 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga 

masyarakat. Warga masyarkat yang dimaksud, adalah kesadaranya untuk 

memenuhi suatu peraturan perundangan-undangan. Secara sederhana dapat 

dikatakan derejat kepatuhan masyarakat kepada Hukum, merupakan salah   

satu indikator yang berfungsinya Hukum yang sangkutannya.30 

 

 

 

                                                             
30Faktor- Faktor Efektivitas Hukum, dalam https://dokumen.tips, access 05 Agustus 2018. 
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